Bli med på Actionweekend for ungdom
kurscamp for kulturinteressert ungdom fra 13-18 år
14. - 16. november 2014 i Skånlandshallen, Evenskjer
Målgruppe: Ungdom fra kommunene ETS/Kvæ-

fjord/Harstad/Bjarkøy/Gratangen).
Mål: Gi kulturinteressert ungdom nye impulser og
bygge opp team som kan fungere i eget lokalmiljø
som representanter og medspillere i UKM og andre
lignende arrangementer dersom det skulle være
interessant. Gi nye impulser innenfor fagområdene
teater og dans i tillegg til arrangører og teknikere.

Kursene starter fredag kveld klokken 19.00 og
avsluttes søndag kl 14.00 og timeplanen blir
omtrent slik: Fredag: 19.00-22.00 kurs. Lørdag: 9.00-

12.00 kurs, lunsj, 13.00–16.00 kurs, middag, 17.00 – 19.00
kurs, 21.00-24.00 «Partytime med DJ og underholdning».
Søndag: 10.00 – 13.00 kurs, oppsummering, evaluering,
13.00 lunsj/pakking opprydding, 14.00 hjemreise

Alle de ulike kursene foregår samtidig i
Skånlandshallen. Du kan velge å delta på
et av disse 8 kursene:

Kan du tenke deg utfordringen:
ade beste instruktørene
aet inkluderende miljø
amange nye venner
apartytime
aog sikkert minimalt med søvn
… og best av alt, det er gratis å delta!
like mye hvordan vi kan skape kreative danser, og tøffe
koreografier. I tillegg blir det fokus på forskjellige bevegelsesmønster og kombinasjoner.

• Dans 2 (Viderekommende nivå : Street/
HipHop) Hip-hop koreografi, gulvarbeid og grunn-

leggende teknikker innen break. Målet er å gi deg de
kunnskapene som trengs for å kunne praksisere dans på
egenhånd. Derfor vil det på lik linje med koreografi være
fokus på frihet i dansen. Instruktør: Kristian Høiland

• Teater/monolog: Hvordan framføre en mono-

Rigg og oppkobling, mikrofontyper og
bruk, litt om hovedprinsipper om lydmixer. Deltakere som
har litt forkunnskaper vil jobbe direkte med detaljkunnskap om lydmixeren, spesialmikrofoner og bruk av klang
og kompressor. Instruktør:Sigurd Mørkved.

log. Gjennom praktisk arbeid på gulvet, både alene og i
gruppe, lærer du å bygge opp en monolog dramaturgisk,
utvikle karakteren, finne vendepunkter og undertekst. Du
kan velge om du ønsker å jobbe med en tekst du kan fra
før, eller velge blant tekster som instruktøren har med på
seminaret. Instruktør: Klaus Løkholm Bergli

• Flerkameraproduksjon og internett TV:

• Street-Art(Visuell kunst): Om gatekunst og tag-

• Lydteknikk:

Kunnskap om videoproduksjon på internett, hvordan
utstyret kobles, hvordan vi kommuniserer mellom kamerafører og produceren som sitter på kontrollbordet. Artig
for alle som liker å jobbe med videokamera og videoproduksjon. Instruktør: Robin Richardsen.

• Produsentkunnskap: For ungdommer som vil

bli gode UKM-arrangører. Hvordan jobber en produsent,
hvordan lager vi et godt team for sceneproduksjon,
hvordan kan vi bruke UKMs internettsystem til å planlegge
prøver og forestillinger. Instruktør: Odd-Halvdan Jakobsen

• Internettredaksjon og PR: Bruk av UKMs medieplattform, Promotering (PR-kunnskap) og bildebruk på
internett. Litt om fotografering, bruk av video og nettvett.
Vi skal også diskutere hvordan vi skaper en god produksjonsplan for internettredaksjonen.

• Dans 1 (Nybegynnernivå: Street/HipHop)
Tar utgangspunkt i street-dance, men handler også

ging. I utgangspunktet handler dette om kreativ symbol
og effektbruk. Her blir det jobbing med lakkbokser og
store flater. Passer for alle som er interessert i tegning og
maling på store flater. Instruktør blir Torgeir Riise

Overnatting og mat: Overnatting blir på flatseng på
skolen. Du må ta med sovepose og liggeunderlag samt
personlige hygieneartikler inkludert håndklede.
Vi oppretter en «matsone» på skolen der det serveres
tørrmat (brød og pålegg) til frokost, lunch og kveldsmat.
Middag serveres lørdag. Alt er gratis. Transport til Evenskjer må deltakere ordne selv.

Påmelding innen mandag 10. november til:
unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no med
1. og 2. ønske for kurs, ditt navn, fødselsår, foresatt hvis ikke fylt 18 år. Begrenset antall plasser.
Arrangeres av UKM Troms i samarbeid med HATS
og UKM i ETS
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