
Bagn IL               Begnadalen amatørteater              Hedalen Ungdomslag 

Invitasjon til alle lekelystne i Sør-Aurdal! 
-  Det er vår, og tid for at omgivelsene igjen kan spire og gro  - 

 

Spirer det noe underholdende i deg? Eller har du allerede iboende en scenekunstner i 

kroppen? 

Hedalen Ungdomslag ønsker å få frem i lyset nye og gamle aktører, i alle aldre. I 

samarbeid med Begnadalen amatørteater og Bagn IL, har vi gleden av å arrangere en 

workshop med mye inspirasjon, profesjonell veiledning og god takhøyde.  

Cato Skimten Storengen og Heidi Bragerhaug har tilbydd seg å hjelpe nettopp DEG, så du 

med løftet hode og rak rygg kan ha det gøy på scenen, og være til glede for tilhørerne på 

best mulig måte. 

Cato hadde sine barneår i Hedalen, og er i dag profesjonell skuespiller ved Rogaland 

teater. 

Heidi vokste opp i Hølera, grafisk ingeniør i Oslo, og driver med improvisasjonsteater på 

fritiden. 

 

Heidi og Cato gir deg; oppvarming i form av improvisasjon, samlet med alle 

påmeldte. Deretter prøver/workshop med hver enkelt aktør, avhengig av om du deltar 

som enkeltindivid eller i gruppe. Samme program holdes alle steder. 

Det eneste du trenger er å melde deg på, og møte opp! For å få best uttelling av 

workshopen med Cato lønner det seg å møte med en tilnærmet klar ide over hva 

sceneprestasjonen skal være. Eventuelle nødvendige rekvisitter som trenges, bringes 

med av deltager. 

Alle typer innslag er velkomne, det være seg sang, dans, sketsj, stand-up, scene fra 

skuespill, osv.    

Hedalen Ungdomslag arrangerer underholdning 17.mai kl 19.00, i tradisjon tro. Det er 

ønskelig at deltagere på workshop’en vil ”vise seg frem” på scenen denne kvelden, men 

selvfølgelig ingen krav. Det ville vært flott med en kulturkveld, på tvers av bygdene, og 

for kommunen samlet! 

Invitasjon til 17.mai underholdning, trykk her.  
 
 

http://www.hedalen.no/OPPSLAG/2010/april/23/pamelding.pdf


 
Det planlegges tre kvelder i løpet av uke 18.  

 

 
Mandag 03.05.10, Begnadalen:  kl. 17.00-18.00: Improvisasjon med Heidi  

kl. 18.00-22.00: Workshop med Cato, gruppe- eller enkeltvis 
 

Tirsdag 04.05.10, Bagn:  kl. 17.00-18.00: Improvisasjon med Heidi  
kl. 18.00-22.00: Workshop med Cato, gruppe- eller enkeltvis 

 
 
Fredag 07.05.10, Hedalen:  kl. 17.00-18.00: Improvisasjon med Heidi  

kl. 18.00-22.00: Workshop med Cato, gruppe eller enkeltvis 
 
 
 
 
Konkret organisering av hver enkelt ettermiddag avklarest senere, avhengig av antall 
påmeldte.  Fint om hver enkelt/gruppe informerer på forhånd om bidraget gjelder 
sketsj, skuespill, sang, musikk, dans eller annet. Ønsker dere møte i Bagn, Begnadalen 
eller Hedalen? Ved evt. stor pågang til 17.mai, forbeholder arrangørene seg retten til å 
redusere enkelte lange innslag.  

–Ikke la deg skremme, kom med det du har!! 
 
Kostnader = kr. 0,- Her drar vi lasset sammen!  

–Med en enorm TAKK til Cato og Heidi!  

 
 
Påmelding til Hedalen Ungdomslag v/Bodil Øyhus Pihl,  
 
tlf. 95992438, e-mail: bod_oeyh@hotmail.com  
 senest søndag 02.05.10 
 

mailto:bod_oeyh@hotmail.com

