
 
VARIA17 SHORT CUT Utbildnings Program  
Välkommen med anmälan till VARIA17 SHORT CUT workshop 23 - 24/9 
 

Rörelse är röst - Röst är rörelse 
I denna kurs fokuserar vi på att finna olika slags förhållanden mellan rörelse och röst. Var och hur finner vi rösten i 
rörelse och var finns rörelse i rösten och i relation till kropp, intellekt, andning, rum och tid. Att dansa, att röra sig, 
att lyssna, låta, vara tyst och att vara stilla och att skifta emellan. Arbetet sker både individuellt, i par och i 
grupper. Kursen är lämplig för scenkonstnärer och andra med delvisa eller mycket erfarenhet av improvisation. 
 

Kursen ges av Lisa Larsdotter Petersson, scen och bildkonstnär, tillika VARIA arrangör med stor erfarenhet av 
improvisation - dans, rörelse, röst och språkarbete både i undervisning och sceniskt. 
www.lisalarsdotterpetersson.se    
 

TID/PLATS  23 - 24/9 kl. 14.00 - 18.00, Spinn Studio, Järntorget 7, Göteborg 
ANMÄLAN/INFO   workshop@varia-impro.se 
PRIS    SEK 800  
SISTA ANM. DAG  15/9 
OBS!   Vi rekommenderar tidig anmälan (max 12 medverkande) 
 
ERBJUDANDE - SE VARIA17 SHORT CUT FÖRESTÄLLNINGAR & DELTA I WORKSHOP 
Se två föreställningskvällar 30/9 kl. 19.00 & 1/10 kl. 17.00 & delta i workshop 23-24/9 kl. 14.00 – 18.00 och få SEK 
250 i rabatt (Ordinarie totalpris SEK 1000).  
Om detta är något för dig, kontakta/boka tidigt via mail till: workshop@varia-impro.se     
OBS! Erbjudande gäller i mån av plats. 
 

www.varia-impro.se  
 

VARIA17 SHORT CUT ges med stöd från Göteborgs Stad Kultur 
 

VARIA17 SHORT CUT Educational Program  
Welcome with registration to VARIA17 SHORT CUT workshop 23 - 24/9 
 

Movement is voice - Voice is movement 
In this workshop we focus on finding different types of relationships between movement and voice. Where and 
how do we find voice in movement and movement in voice and in relation to body, intellect, breath, space and 
time. To dance, to move, to listen, to sound, to be quiet, to be still and to switch between. The work is done 
individually, in pairs and in groups. The workshop is suitable for performance artists and others with partial or 
much experience of improvisation. 
 

The workshop by Lisa Larsdotter Petersson, performance, visual -artist and VARIA organizer with extensive 
experience of improvisation - dance, movement, voice and language -work in both teaching and for stage. 
www.lisalarsdotterpetersson.se   
 
 

TIME/PLACE  23 - 24/9 at. 14.00 - 18.00, Spinn Studio, Järntorget 7, Göteborg, Sweden 
REGISTRATION/INFO  workshop@varia-impro.se 
PRICE   SEK 800  
DEADLINE REGISTRATION 15/9 
OBS!   We recommend early registration (max 12 participants) 
 

OFFER - SEE VARIA17 SHORT CUT PERFORMANCE & TAKE PART OF WORKSHOP 
See two evenings performances 30/9 at. 19.00 & 1/10 at. 17.00, and attend workshop 23-24/9 at. 14.00 - 18.00 
and receive discount á SEK 250 (Ordinary total-price SEK 1000). 
If this is something for you, book by mail to workshop@varia-impro.se 
NOTE! Offer is subject to availability. 
 

www.varia-impro.se   
 
VARIA17 SHORT CUT with support from Göteborgs Stad Kultur 
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