PROGRAM NOTE! changes are foreseen.
Thursday Dec 20th (10:00-19:00 + 19:00-22:00)

● Welcome & introduction.
● Who we are & our projects
● Scenes with Zanyar Adami & actors
Lunch (own expense)
● Scenes with Zanyar Adami & actors
● Writing Class I: Building up for the Key Scenes (Fredrik Lindqvist)
19.0 - 22.00 Aspö Writing Lab MINGLE & Film Jam
Network & mingle (own expense). Show your work in progress at Bio Kaskad.
Friday Dec 21st (10:00-17:00)
● Scenes with Zanyar Adami & actors
● Writing Class II: Premise Question & turning points (Birgitta Liljedahl)
● Scenes with Zanyar Adami & actors
Lunch (own expense)
● Scenes with Zanyar Adami & actors
● Writing Class III: Prof. Marilyn Horowitz, New York (SKYPE)
MEALS: Lunch & mingle snacks / drinks at own expense.
LOCATION: Bio Kaskad, Blackebergsplan 3, 168 49 Bromma

LAB Concept - what we do (in swedish)
Det finns många teoretiska kurser om hur du ska skriva manus men få
som låter dig testa dina scener i praktiken. Först när en regissör och
skådespelare laborerar med manuset vet du om texten verkligen håller.
Genom att experimentera kring din scen, låta skådespelare improvisera
och få feedback från andra kan du utveckla din scen, dina karaktärer och
få nya insikter för resten av ditt manus. Alla scener spelas in och du får
med dig filmat material hem. Workshopen vänder sig främst till
manusförfattare och skådespelare inom film och teater.
På MANUSLAB får du:

● Din scen tolkad av regissör och skådespelare
● Filmat material med din scen som du kan använda för att locka
producenter/regissörer/finansiärer
● Kunskap om hur fotograf, skådespelare och regissör läser manus
● Lära dig genom att se och diskutera andras scener som spelas
● Utökat kontaktnät mellan författare och skådespelare
● Som skådespelare chans till interaktion direkt med författare

Labbets fokus ligger på att utforska scener i kreativ plattform mellan
författare, skådespelare, regissör och fotograf. Mellan scenerna diskuterar
vi också, i kortare avsnitt, manus skrivandets teknik med bl.a. Fredrik
Lindqvist.

Contact Us
Questions? Don’t hesitate to contact us!
Email: liljedahl.birgitta2@gmail.com

LOCATION
BIO KASKAD ADRESS
Blackebergsplan 3, 168 49 Bromma, Stockholm

Aspö Writing Lab will be held at the cosy cinema Bio Kaskad.

By Underground:
Bio Kaskad is located near Blackeberg station located on the T19 line
towards Hässelby Strand. Time from T-centralen is about 25 minutes.

From Arlanda and Bromma
From Arlanda take either the train or buss to Stockholm city/City Terminal.
From there walk to the subway T-Centralen and take the T19 line towards
Hässelby Strand to Blackeberg station. Travel time is about 1 hour.
From Bromma take the 110 buss to Alvik station. From there take the T19 line
towards Hässelby Strand to Blackeberg station. Travel time is about 1 hour.

Looking forward to seeing you at the Lab!
/ Birgitta and Zanyar
& AWL team

