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Storsatsning vill samla schacket till Ungdomsmusikalen Schacki!
Vill du prova på något nytt, vara med om hela processen, i skapandet av en musikteaterföreställning?
Kulturhuset Karelia bjuder just dig ett enastående tillfälle att komma med och lära sig grunderna i musikalteater
och skådespeleri. För nu sätter vi upp ungdomsmusikalen Schacki! – en stor produktion för och med ungdomar.
Är du 15-29 år är du välkommen med!
Kulturhuset Karelia vill med ungdomsmusikalen Schacki! ge framför allt unga teaterintresserade en unik
möjlighet att ta del av olika arbetssätt i förverkligandet av en föreställning och själva vara med och om att
utforma den. Genom olika workshops kommer deltagarna att få en inblick i dramaturgi, improvisation, körsång,
scenframträdande och musik. Workshopsledare är bland annat Maria Sid, Julian Garner, Bobo Lundén, Annika
Cleo, Kristoffer Holmberg och Peter Achrén.
Drivkraften och idékläckare bakom musikalprojektet Schacki! är sekreterare Annette Ström som varit en av
bakgrundskrafterna i Karelia sen starten 2008. Annette Ström tog tag i projektiden hösten 2012 tillsammans med
Monika Fagerholm och Henrik Otto Donner. Efter att projektet fått en basfinansiering från Svenska kulturfonden,
Nylands konstkommission, Raseborgs stad och Otto A.Malms stiftelse bildades en arbetsgrupp bestående av
Sanna Lindholm, Erik Pöysti, Kristoffer Holmberg och Annette Ström. Manuset är skrivet av Sanna Lindholm och
Annette Ström med hjälp från författaren Monika Fagerholm. Kapellmästare Kristoffer Holmberg kommer att
ansvara för musiken.
Som regissör har anlitats dramainstruktör Jenny Eliasson (29 år).
– Det är fantastiskt att vi hittat en ung regissör från Karis som tar sig an utmaningen, säger Sanna Lindholm.
Schacki! kör igång i höst och premiär blir det i mars 2014. Vi har 17 roller att besätta genom en uttagning.
Audition ordnas söndagen 22.9 kl. 13 framåt på Kulturhuset Karelia, Skillnadsgatan 11 i Ekenäs.
Alla intresserade välkomna till auditionen! Det är bra (men inget villkor) om du har vana att sjunga eller spelar
något instrument. För skrivintresserade finns möjlighet vara med i manusarbetet. är du intresserad av ljud- och
ljusteknik, hur en produktion tas fram eller gillar du kläder o scenografi så anmäl ditt intresse till vår
produktionsassistent Sara Avdi, saraavdi@msn.com.
Schacki! utspelar sig på den fiktiva folkhögskolan Drumsholmen och tangerar många aktuella teman såsom till
exempel kärlek, ensamhet, utanförskap, klasskillnader men framför allt handlar det om musik och teater –
glädjen i musiken och teatern! Det är många intressanta personligheter som möts på musikgymnasiet
Drumsholmen. Vi lovar er en färgsprakande show! Detta är något du inte bör missa - på scenen eller i publiken!
Mera info ges av arbetsgruppen för ungdomsmusikalen:
Annette Ström, producent & manus, tfn 044-339 0176, annette.strom@gmail.com
Sanna Lindholm, manusförfattare och inspiratör, salindholm@gmail.com
Kristoffer Holmberg, musikansvarig, holmbergkristoff@hotmail.com
Skillnadsg./Erottajank. 11, 10600 Ekenäs
tfn/puh. 044-355 6060, info@karelia.huset.fi

www.karelia.huset.fi

