
Small size, big citizens – Artistic directors meeting                          

 järjestetään Annantalolla Helsingissä 31.8-1.9.2012. 

Small size, big citizens on EU:n kulttuuriohjelman tukema 5- vuotinen projekti, jossa on mukana 
teattereita ja kulttuurilaitoksia 12 eri maasta. Projektin tavoitteena on kehittää ja edistää 0-6 –vuotiaille 
suunnattua esitystaidetta. Kerran vuodessa järjestettävä ”Artistic directors meeting kokoaa jäsenmaista 
noin 25 teatterintekijää keskustelemaan tuotannostaan ja alan erityispiirteistä. Tämän vuoden kokouksen 
teema on: Understanding 

Perjantaina 31.8. klo 14–16 järjestetään Annantalon  juhlasalissa yleisölle avoin tilaisuus, jossa 
kansainväliset vieraat kertovat kokouksen tavoitteista ja omasta työstään. Keskustelukieli on englanti, 
käännösapua on tarjolla.Ilmoittautumiset 29.8. mennessä: annantalo.teatterikasvatus@hel.fi. 

Työpajat: 

Kaksi kokouksen osanottajaa jää Helsinkiin ja he pitävät Annantalossa kaksi päivän mittaista työpajaa. 

1.  Maanantaina 3.9. Teatterinjohtaja ja ohjaaja Barbara Kölling Helios- teatterista Saksasta pitää 
”mestarikurssin” teatterilaisille ja opiskelijoille aiheesta: Visuaalinen esitys taaperoikäisille, 
työskentelymateriaali paperi. Työskentelykieli englanti. (Googlaa: Kölling, Barbara - Goethe-
Institut, sekä www.helios-theater.de) 

“Working on material 

In this workshop we look for a way to examine one special material,the paper, and we will make our 
different experiences with this material. With the different ways of being with the paper we will find little 
theatre moments - always with the material in our focus.” 

Työtilat: Studio Anna ja Tekstiililuokka Lasten kirjakahvilan vieressä, Annantalo 
Työskentelyaika: klo 10-16, lounas 12.30-13.30.  Työpajamaksu on 30 € 

Ilmoittautumiset 27.6. mennessä osoitteeseen: annantalo.teatterikasvatus@hel.fi.  
Liitä ilmoittautumiseen lyhyesti taustatietosi ja mitä varten haet työpajaan. 

2. Italialainen La Baracca –teatterin taiteellinen johtaja Valeria Frabetti pitää maanantaina 3.9. 
päivän mittaisen työpajan esittävän taiteen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Työpajan 
teemana on: Mitä erityisosaamista tarvitaan, kun esiinnytään hyvin pienille katsojille yksin- 
kaksin - ryhmänä.  

Valeria Frabetti on työskennellyt yli 30 vuotta lastenteatterissa ja hän on erikoistunut aivan 
pienille katsojille tehtyihin esityksiin. Hän on pitänyt työpajoja teatterilaisille, opettajille ja 
varhaiskasvattajille eri puolilla maailmaa. Yhdessä veljensä kanssa hän sai kansainvälisen 
lastenteatteripalkinnon vuonna 2009. La Baracca –teatteri on Small size, big citizens hankkeen 
vetäjä. www.testoniragazzi.it, www.smallsize.org 

Työtilat: Annantalon Juhlasali, työskentelyaika: 9.30-15.30, lounas 12-13 

Työpaja järjestetään Annantalon ja FIDEA – Suomen draama- ja teatteriopetuksen liiton 
yhteistyönä. Ilmoittautumiset 10.8. mennessä osoitteeseen: riikka.nurmi@pp1.inet.fi. 
Työpajapaikat vahvistetaan 15.8.  

Liitä ilmoittautumiseen lyhyesti taustatietosi ja mitä varten haet työpajaan. FIDEAN jäsenillä on 
etuoikeus työpajapaikkoihin. Työpajamaksu 30 € / Fidealaiset 20 €. 

www.fideafinland.fi 



 

 

    

 


