SKRIVA DRAMATIK 2022
Ett skrivprojekt för unga i Västra Götaland.

Vi söker dig som är 18-25 år och tycker om att skriva. Kanske har du hela
lådor fulla av dikter, noveller, låtar eller självbiografiska texter och är
sugen på att skriva för teatern?
Vi letar efter deltagare till ett skrivprojekt under 2022. Deltagarna kommer
under våren skriva varsin dramatisk text med handledning av bland annat
dramatiker och manusförfattare.
Vi träffas ca. två gånger i månaden fram till sommaren och du som blir
antagen kommer att få ersättning för ditt arbete.
Ansökan: Skriv (i dialogform) en första dejt mellan två personer som aldrig
tidigare träffats. Den ena blir direkt intresserad och den andra inte. Hur
hanterar dom det?
Vi vill att du skickar in 3-8 sidor. Maila din text, ditt namn och adress samt
en kort presentation av dig själv, senast den 23/1 till:
skrivadramatik.2022@barnteaterakademin.se
Har du frågor får du gärna höra av dig till:
Sara Wadell, projektledare/handledare, Skriva Dramatik 2022:
skrivadramatik.2022@barnteaterakademin.se

På nästa sida kan du läsa mer om upplägget!

LITE MER OM PROJEKTET

Tidsupplägg och träffar
Vi kommer att träffas ca två gånger i månaden från februari till maj 2022 de flesta träffar
kommer att vara fysiska men några blir digitala.
Träffarna kommer att hållas i Vänersborg men deltagare från hela regionen är välkomna att
söka.
Planerad kick-off 12 februari och 22-24 april blir det workshop i Uddevalla på Regionteater
Väst, med professionella skådespelare och regissörer. Projektet avslutas i augusti 2022 med
offentlig läsning av texterna.

Om det du ska skriva
I projektet ska du skriva en egen dramatisk text. En kortare pjäs. Det kan vara en monolog,
det kan vara en pjäs med flera roller. Du bestämmer själv.
Du kommer själv välja vad du vill skriva om och du arbetar med din text under våren. Du får
handledning både individuellt och i grupp.

Handledning
Vi som handleder dig i ditt skrivande och närvarar vid träffarna är:
Jonathan Lehtonen, dramatiker och Sara Wadell, manusförfattare/författare
Vi kommer också att bjuda in intressanta föreläsare till några av träffarna, tex regissör och
dramatiker. Vi planerar även ett studiebesök på en teater och att se en föreställning
tillsammans.

