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Teater i Danmark Hent PDF Forlaget skriver: Teaterårbogen udgives af Dansk ITI & Teaterunion en gang om
året. Årbogen indeholder analyser af den forgangne sæson i dansk scenekunst samt fakta om sæsonens

forestillinger på de danske scener. Endvidere er årbogen rig på billeder, der indfanger den visuelle nerve i
årets gang i dansk scenekunst. Brug årbogen til at finde svar på blandt andet følgende spørgsmål:

Hvornår havde en forestilling premiere?
Hvilke forestillinger havde Danmarkspremiere, og hvilke blev uropført?

Hvem var forfatter til hvilke stykker?
Hvem var instruktør?
Hvem var tekniker?
Hvem var scenograf?

Hvor mange gange blev de forskellige forestilinger opført?
Hvem var de medvirkende?

Årbogen bygger på de oplysninger, som landets teatre selv har indtastet via hjemmesiden for Dansk ITI &
Teaterunion. Teatrene står anført i alfabetisk rækkefølge, og sidst i årbogen er der registre over

forestillingstitler, forfatternavne, instruktørnavne, scenografer, koreografer, oversættere og medvirkende.

Kort sagt udgør "Teater I Danmark - ITI Årbog" en scenekunstens hukommelse, og det er redaktionens mål at
gøre årbogen til en så fuldstændig rapport om sæsonens forløb i dansk scenekunst som muligt.

 

Forlaget skriver: Teaterårbogen udgives af Dansk ITI & Teaterunion
en gang om året. Årbogen indeholder analyser af den forgangne
sæson i dansk scenekunst samt fakta om sæsonens forestillinger på
de danske scener. Endvidere er årbogen rig på billeder, der indfanger
den visuelle nerve i årets gang i dansk scenekunst. Brug årbogen til

at finde svar på blandt andet følgende spørgsmål:

Hvornår havde en forestilling premiere?
Hvilke forestillinger havde Danmarkspremiere, og hvilke blev

uropført?
Hvem var forfatter til hvilke stykker?

Hvem var instruktør?
Hvem var tekniker?
Hvem var scenograf?

Hvor mange gange blev de forskellige forestilinger opført?
Hvem var de medvirkende?

Årbogen bygger på de oplysninger, som landets teatre selv har
indtastet via hjemmesiden for Dansk ITI & Teaterunion. Teatrene
står anført i alfabetisk rækkefølge, og sidst i årbogen er der registre
over forestillingstitler, forfatternavne, instruktørnavne, scenografer,

koreografer, oversættere og medvirkende.



Kort sagt udgør "Teater I Danmark - ITI Årbog" en scenekunstens
hukommelse, og det er redaktionens mål at gøre årbogen til en så
fuldstændig rapport om sæsonens forløb i dansk scenekunst som

muligt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Teater i Danmark&s=dkbooks

