Workshops og mentorer 2017 i Buskerud
NB: Lydprøve 2 vil foregå mens det er workshops, så deltakere her må huske oppmøte til oppsatt tid.
IMPRO
Arild Jensen har en workshop for musikere. Han er mye brukt
som komponist til filmmusikk og er en dyktig utøvende
multimusiker, og er til daglig lærer ved Gol Kulturskole. Arild
spiller gitarer av alle slag, i tillegg til piano og keyboards.
Han tilbyr en workshop som fokuserer
på IMPROVISASJON. Improvisasjon innen musikk drev til og
med Mozart med på sin tid, og dette har blant annet blitt kalt
kunsten å øve på noe som ikke eksisterer. Dette er tema som
for mange er vanskelig, men dersom man har noen "knep" så
er improvisasjon kjempemorsomt!
Lørdag på Sundrehall kl. 14:00

TANGO
Lars Schmidt har danset og utforsket Tango og improvisasjon
med ulike Maestros i Europa og Buenos Aires.
Han har jobbet internasjonalt som skuespiller i film, tv og
teater, i tillegg blant annet som skuespillerinstruktør og
visuell artist.
Kunne du tenke deg å lære å danse argentinsk tango?
Tango er en spennende kombinasjon av musikk,
kommunikasjon og improvisasjon på dansegulvet. Glem
klisjeen om tango, kom for å danse og ha det gøy! Ingen
forkunnskaper i dans nødvendig.
Lørdag på Ål kulturhus kl. 14:00
Dansesalen 1. etg.
LEK
Enhver bursdag må ha leker. URG i Buskerud inviterer til
aktiviteter for de av dere som vil hoppe, løpe, tøyse, leke,
ballspill, rope eller annet dere kan gjøre i Ål idrettshall.
Lekene og aktivitetene organiseres av URGene som har
mange ideer og planer. Det går rykter om at det også skal
lages og øves inn et heiarop for UKM Buskerud?
En workshop for deg som har lyst til å være med på sosiale
aktiviteter der du kan brenne bort litt energi, bli kjent med
andre og rett og slett ha det gøy!
Lørdag i Ål Idrettshall kl. 14:30

FOTOKURS
Marta Murawska er en UKM’er fra Vestfold som foruten å
være mentor for nettredaksjonen også gir et fotokurs for
interesserte på lørdag, åpen for alle. Hun viser noen
grunnleggende teknikker og innstillinger, samt hva man skal
tenke på når man tar scenefoto.
Hva er gode motiv? Hvordan jobber man med og mot lys?
Deltakerne får praktiske oppgaver som blir snakket gjennom
av Marta og gruppen. Har du kamera er det fint, har du ikke
bruk mobilen.
Lørdag på Ål kulturhus kl. 14:00
Næringshagen/Nettred. u.etg
TEKNISK FOR DUMMIES?
Kanskje ikke helt for dummies, men Hans Brenni inviterer til
en workshop for både musikere, arrangører som jobber
teknisk eller andre som kan tenke seg å lære noe om det, og
få en innføring i noen grunnleggende tekniske ferdigheter.
Hans er ung, men en ringrev i UKM-systemet, og har deltatt
på og bak scenen i mange år, og har erfaring som tekniker.
Han har også utdannelse fra Westerdals på dette.
Hva kan du forvente og spørre etter på en lydprøve – både
som musiker og tekniker? Hvordan koble opp enkle anlegg?
Hvordan ser egentlig en XLR-kabel ut? Hva heter egentlig den
svarte, blanke dingsen der? Rykter går om en quiz som
avslutning…
Lørdag på ål kulturhus kl. 14:00
Lesehemsen Biblioteket 2. etg.

TEATERSPORT
Andrea Vik (29) er skuespiller, instruktør og produsent fra
Drammen. Hun jobber i tre forskjellige teaterkompanier som
skaper og produserer eget teater i Drammen, Oslo og Sverige.
Hun er utdannet i skuespillerteknikk og teaterproduksjon fra
teaterhøgskolen i Verdal, og har tidligere vært instruktør for
barn og ungdommer i kor, skuespillerteknikk og improteater.
På UKM skal hun holde teatersport-workshop, og være
mentor for alle konferansierene.

Lørdag på Ål kulturhus kl. 14:00
Veslesalen, 2. etg.

På workshop i teatersport er målet å ha det gøy med enkle
øvelser som gjør det enda lettere og morsommere å finne på
teater i farta! Ingen forkunnskap eller erfaring er nødvendig

KUNST

Med utdannelse bla. innen kunstfag og kles - kostyme design
jobber Kari Anne Helleberg Bahri med klær som kunst. Ved
bruk av brukte tekstiler/klær arbeider hun med
klesinstallasjoner, klesobjekter og klær det er vanskelig å
bruke…
Klær forteller noe om brukeren. En sort dress forteller oss
noe, hva med en kort sort kjole, en tvangstrøye, en uniform,
en blå herreskjorte eller en skinnjakke med nagler? Vi
forbinder alle noe med ulike klær. Klær kan vi bruke til å
fortelle noe om oss selv eller vi kan bruke klær til å fortelle
noe om omverden.
I denne workshopen lager hver enkelt et klesobjekt og så
settes dette sammen til en felles installasjon i galleriet. Flere
kan også gå sammen om å konstruere et showplagg i plast
oa. som festes med nåler rett på byste. Resultatet plasseres i
utstillingen.

Lørdag kl.14:00, Ål kulturhus
Trugeholu, 1. etg.

Her jobbes det med idéer, skisser, fri utfoldelse med tekstiler,
brukte klær, klipping, knyting, sying, liming, - rett og slett det
som må til for å få satt sammen materialene til det man.
ønsker. Passer for alle.
NB: Kunstnerne kan være på kunstverkstedet alle dager i
Trugeholu.
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Vi håper alle deltakere deltar
på en workshop i løpet av helgen!
Lek og lær, og ha det gøy!

