Jeff Pedersen:

MEISNER-TEKNIKK
Meisner-teknikk er en ekstremt effektiv metode til bruk i undervisning
av grunnleggende skuespillerteknikk. I Meisner-teknikk er sann
tilstedeværelse og spontanitet alfa og omega. Flere ulike
komponenter som Repetisjon, Sannferdig Skuespill, Improvisasjon og
Fantasi gjør teknikken unik. Meisner Technique ble opprettet av den
berømte skuespillerlæreren Sanford Meisner og er en av de mest
kjente metoder for skuespillertrening i Amerika. Kursholder Jeff
Pedersen er en av Norges ledende eksperter innen Meisner-teknikk.
På dette kurset vil han gi en grunnleggende innføring i de viktigste
prinsippene for teknikken ved å bruke både tradisjonelle Meisnerøvelser i tillegg til andre metoder i fra fysisk teater.
Kursholder Jeff Pedersen er fra USA, men er bosatt i Stongfjorden i Sunnfjord og snakker
norsk ☺ Han er skuespiller, regissør og kampinstruktør med utdanning fra Guildford School
of Acting i England. Jeff driver sitt eget produksjonsselskap (www.jeffpedersen.no. I tillegg
har han mange års erfaring innen film, TV og teater og har jobbet som lærer i
skuespillerteknikk ved Arts Educational School i London og ved Bårdar Akademiet i Oslo.

Vestlandske Teatersenter (VT) har fått støtte av Vestland fylkeskommune til å spre de flotte kursene
som ble holdt på Scenetreff Vest, Cornerteateret i Bergen, 4.-6. februar 2022.
Det betyr at ditt revylag eller din teatergruppe nå kan bestille enkeltkurs hos oss for en rimelig pris,
der kursholder kommer ut til dere.
Vestlandske Teatersenter er et regionalt
kompetansesenter innenfor scenekunst som skal bidra til å
skape nettverk, arenaer og samarbeidsformer som
kommer amatørteaterfeltet til gode. Vi skal gi kurstilbud,
styrke kompetansen og bidra til aktivitet i hele fylket. Vi
håper derfor at mange revy og teaterlag benytter seg av
dette tilbudet og lar seg inspirere av de profesjonelle
kursholderne våre.
Les mer om VT, de ulike kursene og kursholderne på våre nettsider: www.teatersenter.no
* Kursene er på 4 timer (+ pause)
* Pris pr. kurs kr. 4 000 (kr. 1000/time)
* Reise og opphold dekkes av VT
Ta kontakt for bestilling: Birthe Blom birthe@teatersenter.no
www.teatersenter.no

