Kurskatalog
Hösten 2012

Välkommen till Improvisation & Co
Vill du skratta mer och som en bonus även bli bättre på att tala inför
andra? Älskar du redan att improvisera eller är du helt enkelt bara
nyfiken? Gå en kurs i improvisationsteater! Välj och vraka bland
nyheter och gamla godingar.
Improvisation & Co ger kurser i improvisationsteater på allt ifrån
nybörjarnivå till riktigt avancerade kurser. Vi har helg- och
terminskurser och även kurser på engelska. Vi erbjuder erfarna
pedagoger, bra priser, en härlig sammanhållning och fina lokaler
i Vasastan.
Som kursare går du även för halva priset på våra föreställningar.
Anmälan görs på vår hemsida, www.improco.se.
Våra kurser ges i samarbete med ABF.

Nybörjarkurser
Ha roligt och utvecklas i en tillåtande och avslappnad atmosfär. Genom lekfulla
övningar introduceras du till de grundläggande elementen inom
improvisationsteater - fantasi, spontanitet, samarbete och kommunikation. Dessa
kurser hjälper dig att få tillgång till din kreativitet genom att hjälpa dig att vara
närvarande i stunden, släppa på hämningar och stärka ditt självförtroende.

Nybörjare tisdagar (Nivå 1)

Nybörjare lördagar (Nivå 1)

Veckodagar: Tisdagar
Tid: 17.30 - 19.45
Datum: 11 september - 13 november
Antal timmar: 30 studietimmar
Antal platser: Max 14 pers
Kursledare: Malin Ahlgren
Pris: 2 450 kr

Veckodagar: Lördagar
Tid: 13.00 - 16.00
Datum: 15 september - 3 november
Antal timmar: 30 studietimmar
Antal platser: Max 14 pers
Kursledare: Linus Wellander
Pris: 2 450 kr

Startar tisdag den 11 september

Startar lördag den 15 september

Nybörjare musikal (Nivå 2)
Efter stort tryck på vårens musikalkurser är vi oerhört stolta över att kunna erbjuda
denna nybörjarkurs i improviserad musikal i form av en två dagar lång helgkurs.
Denna kurs vänder sig till dig som har minst en termins erfarenhet av improvisationsteater och är nyfiken på att uttöka kunskapen om improvisation på scen med musikens
och sångens hjälp.
Veckodagar: Lördag & Söndag
Tid: 10.00 - 16.00
Datum: 8 & 9 september
Antal timmar: 16 studietimmar
Antal platser: Max 14 pers
Kursledare: Anders Petterqvist & Björn Andersson
Pris: 2 100 kr

Fortsättningskurser
Fortsättningskurs onsdagar (Nivå 2)
En inspirerande fortsättningskurs där vi fördjupar oss i grunderna i
improvisationsteater. För dig som har gått minst en termin hos oss eller har
motsvarande erfarenhet och vill utveckla dig som improvisatör. I slutet av terminen
erbjuds kursdeltagarna att medverka i ett enkelt uppspel för nära och kära.
Veckodagar: Onsdagar
Tid: 19.50 - 22.05
Datum: 12 september - 14 november
Antal timmar: 30 studietimmar
Antal platser: Max 14 pers
Kursledare: Linus Wellander
Pris: 2 450 kr
Startar den 12 september

Kortform tisdagar (Nivå 3)
Denna kurs vänder sig till dig med goda kunskaper i improvisationsteater.
Vi arbetar med improvisationsformen “kortform” som innebär kortare improviserade
scener inför publik. För dig som har gått minst två terminer hos oss eller har
motsvarande erfarenhet och vill utveckla dig som improvisatör. I slutet av terminen sker
ett uppspel för nära och kära där vi redovisar terminens arbete.
Veckodagar: Tisdag
Tid: 19.50 - 22.05
Datum: 11 september - 13 november
Antal timmar: 30 studietimmar
Antal platser: Max 12 pers
Kursledare: Anders Petterqvist
Pris: 2 550 kr
Startar den 11 september

Långform torsdagar (Nivå 4)
Denna kurs vänder sig till dig med mycket goda kunskaper i improvisationsteater med
minst tre terminer hos oss eller motsvarande erfarenhet. Långform innebär att man
spelar längre historier – fokus för kursen är storytelling. Målet med denna kurs är att
kursdeltagarna spelar en långformsföreställning i slutet av terminen, därför är
maxantalet för kursen satt till 8 personer.
Veckodagar: Torsdagar
Tid: 18:00 - 21:00
Datum: 20 september - 22 november
Antal timmar: 40 studietimmar
Antal platser: Max 8 pers
Kursledare: Veronica Bergström
Pris: 2 800 kr
Startar den 20 september
OBS! Denna kurs hålls i ABFs lokal Folkets Scen på Skånegatan 90

Musikalkurs produktion måndagar
Har du gått ett antal terminer och vill ha en extra kick? Då rekommenderar vi denna
produktionsinriktade kurs i improviserad musikal med fokus på sång! Kursen kräver
minst tre terminers förkunskap i improvisationsteater. Under kursens gång spelar vi
kortare öppningsakter före utvalda föreställningar på Improvisation & Co och avslutar
med ett eget uppspel vid kursens slut som ackompanjeras av vår pianist Maria
Olofson.
Veckodagar: Måndag
Tid: 18.00 - 21.00
Datum: 10 september - 12 november
Antal timmar: 40 studietimmar + uppspel
Antal platser: Max 10 pers
Kursledare: Robert Weitz
Pianist och sångpedagog: Maria Olofson
Pris: 3 150 kr
Startar den 10 september

Improv in English Wednesdays
Intensive course in English. Through playful, interactive theatre games, students work
with the fundamental elements of improvisational theatre, such as impulse, listening,
accepting and responding.
At least one previous improv course in English or Swedish is required to attend this
course.
Day: Wednesday
Time: 17.30 - 19.45
Date: September 12th - November 14th
Hours: 22,5
Places: Max 14 persons
Course leader: Joshua Lenn
Course fee: SEK 2450
Starts September 12th

Avancerade kurser
Fortsättningskurs måndagar (Nivå 5)
Kursen för dig som vill ta improvisation till en högre nivå. Kursen sträcker sig över två
terminer och är indelad i flera block där varje block fokuserar på olika
föreställningsformat inom impro. Varje block avslutas med en föreställning som
framförs i samband med någon av teaterns ordinarie föreställningar. Observera att
scenframträdandena inte ingår i kursens totala antal timmar, men att medverkan på
dessa är obligatorisk.
För att få en så jämn grupp som möjligt så kommer vi kontinueligt i början av varje
termin som kursen startar att ha en lekfull workshop. Workshopens syfte är att finna de
personer som vi tror klarar kursens förutsättningar.
OBS! Pågående kurs. Inga nya anmälningar under höstterminen 2012.

Endagskurser
Introduktion till impro
Helgkursen för dig som är nyfiken på hur grunderna i improvisationsteater fungerar.
Under en dag får du genom enkla övningar pröva på de grundläggande elementen
inom improvisationsteater - fantasi, spontanitet, samarbete och kommunikation.
Datum: Söndagen den 25 november
Tid: 10.00 - 16.00
Antal timmar: 8 studietimmar
Antal platser: Max 14 pers
Kursledare: Vakant
Pris: 795 kr

Introduktion till improviserad musikal
Är du nyfiken på hur det är att sjunga improviserat? Denna kursen är för dig som gått
minst en termin hos oss tidigare, eller har motsvarande erfarenhet.
Datum: Söndagen den 2 december
Tid: 10.00 - 16.00
Antal timmar: 8 studietimmar
Antal platser: Max 12 pers
Kursledare: Anders Petterqvist
Sångpedagog: Björn Andersson
Pris: 1 095 kr

Anmälan och information
Anmälan till våra kurser görs enklast på vår hemisida, www.improco.se.
Frågor eller funderingar? Ring 08-31 81 33 eller maila info@improco.se.
Varmt välkommen till Improvisation & Co!

Hitta hit
Hagagatan 48
113 47 Stockholm
08-30 81 33
info@improco.se
Närmaste tunnelbanestation är Odenplan.
Buss 2, 40, 65, 70 eller 515.

