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Välkommen till
PipeDream Sommarakademi 2016 –
Acting Songs!
I år har PipeDream premiär för en ny sorts Akademi - Acting
Songs. Musikal använder sång som ett av de starkaste uttrycksmedlen och årets akademi kommer att arbeta med konsten att
förmedla historier i sångformat, så kallad Acting Singing, att
agera en sång. Under sex dagar arbetar vi intensivt med teknik
och tolkning av musikdramatik. Sånger och scener kommer
väljas ur flera musikaler och resultatet av arbetet presenteras
sista dagen som en scenisk konsert på Svanescenen.
Undervisningsdagarna kommer att innehålla såväl arbete med
hela ensemblen, som i mindre grupper och enskilt. Vi ordnar
gemensam fika på förmiddagen samt eftermiddagen, medan du
medtar egen lunch.
Pedagoger på PipeDream Sommarakademi 2016 är Mathias
Dümmatzen, regissör & konstnärlig chef för PipeDream Production
och Melker Sörensen, musikalartist och regi-/koreografiassistent
på Malmö Opera. Mathias och Melker kommer bland annat att
undervisa enligt David Brunettis ”Acing Songs-teknik”.
För första gången sker PipeDream Sommarakademi i samarbete
med Kultur & Fritid, Lunds Kommun. Detta innebär att alla upp
till och med 16 år kan delta i kursen kostnadsfritt. Dock är antalet
platser begränsade och det är först till kvarn som gäller.
Turordning är den ordning din anmälan kommer in (se nästa
sida hur du anmäler dig).

Välkommen med din anmälan!

När?

Måndag 8 augusti – Lördag 13 augusti

Tider?

9-17, måndag till fredag, 12 – c:a 20 på lördagen

Var?

PipeDream Supernova på Örnvägen 30 i Lund.
Veckan avslutas med en scenisk konsert på
Svanescenen i Lund.

Ålder?

10 år och uppåt, gammal som ung.
Vi välkomnar en bred åldersspridning!

Nivå?

Undervisningen anpassas efter elevernas respektive
erfarenhet, allt från nybörjare till professionella
sångare/skådespelare.

Antal?

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller!

Pris?

Alla upp till och med 16 år går gratis genom Lunds
Kommuns sommarlovsaktiviteter.
Är man över 16 år är priset 2200:- om anmälan sker
före 25/7, därefter 2600:OBS! Antalet platser är begränsade.

Anmälan?

För er upp till och med 16 år gäller att ni mailar 		
namn, kontaktuppgifter, personnummer (10 siffror)
samt en kort beskrivning av dina förkunskaper samt
kontaktuppgifter till målsman till adressen: 		
akademi@pipedream.se
Du som är 17 och äldre anmäler dig genom att maila
din info samt betala in din kursavgift. Anmälan är
bindande. Mailet skickar du till
akademi@pipedream.se där du anger namn,
kontaktuppgifter, personnummer (10 siffror) samt
en kort beskrivning av dina förkunskaper.
Kursavgiften betalas till bankgironummer:
5567-6514 där du även skriver avsändarnamn.
Vid för få anmälningar för kursens genomförande
återbetalas hela kursavgiften.
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