
   
 
 
Inbjudan 

KU-seminarier  
Två slutseminarier i konstnärligt utvecklingsarbete med anledning av aktuella skrifter/böcker. 

Måndag 16 april på Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189 och 193. 
  

Klockan 13.00 14.00 i bion D-huset (f.d. Dramatiska institutet) 

Ljudberättande  i  europeisk  film  
Låter  amerikansk  film  bättre  än  europeisk?  Låter  den  ens  annorlunda?  Genom  att  jämföra  ljudet  och  dess    
berättarfunktion  i  sju  europeiska  filmer,  med  de  amerikanska  versionerna  av  samma  filmer,  försöker  jag  svara  
på  dessa  frågor.  Med  utgångspunkt  i  ljudspåret  diskuterar  jag  olika  sätt  att  bygga  upp  en  filmisk  berättelse  och  
hur  de  olika  berättarkomponenterna  fungerar  och  samverkar.   

Klas Dykhoff, professor i filmljud. 

Klockan14.00-14.30 förfriskningar, mingel och försäljning av skrifter. 

 
 
Klockan 16.15 17.00 i T-tvåan T-huset (f.d. Teaterhögskolan) 

Kroppen  som  det  skönaste  musikaliska  instrumentet    
  om  röstpedagogen  Cecilia  Berefelts  arbete  inom  svensk  teater  och  teaterutbildning  
Karin  Helander  är  professor  i  teatervetenskap  vid  Stockholms  universitet  och  undervisar  också  vid  
Stockholms  Dramatiska  Högskola.  Hon  har  tidigare  publicerat  böcker  om  skådespelarutbildning:  Ämne:  
Scenisk  gestaltning.  Skådespelarna  Stina  Ekblad  och  Krister  Henriksson  som  professorer  (2009)  och  Den  
skrattretande  teatern.  Ett  år  med  Gösta  Ekman  och  hans  vänner  (2009).    

Kroppen  som  det  skönaste  musikaliska  instrumentet  beskriver  och  belyser  f.d.  lektorn  i  röst  Cecilia  Berefelts  
stora  och  specifika  pedagogiska  gärning  i  svensk  teater  och  teaterutbildning,  främst  på  Teaterhögskolan  i  
Stockholm  (1970-2005).  Utifrån  intervjuer,  anteckningar  och  workshops  presenteras  hennes  pedagogiska  
filosofi  och  praktik;;  hennes  tankar  om  traditioner  och  inspirationen  av  de  antika  tragedierna  och  om  andning  
och  tonbildning,  kropp,  röst  och  textarbete.  Också  kolleger  och  skådespelare/elever  redovisar  personliga  

  

Karin Helander, professor i teatervetenskap, presenterar boken tillsammans med  
Cecilia Berefelt, röstpedagog och mångårig lärare vid Teaterhögskolan i Stockholm. 

Klockan 17.00-17.30 förfriskningar, mingel och försäljning av skrifter. 

  
Föranmälan senast 11 april  
Anmäl dig till helena.falck@stdh.se 
Obs! Ange till vilket av seminarierna du vill gå på, eller om du vill gå på båda.  
Frågor besvaras av Helena Falck, se e-post ovan, eller telefon: 08-12 05 31 51 
 
Varmt välkomna! 
Enheten för utbildning och forskning i samarbete med Premiss bokförlag 

mailto:helena.falck@stdh.se

