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- internettijdschrift over theater -

Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater.
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten. Elk
najaar verschijnt een themanummer, telkens onder een andere
gasthoofdredacteur.
Lucifer # 5 / 2007 stond onder gasthoofdredactie van Chris Keulemans

en heeft als thema: Theater van de Toekomst.
Lucifer # 8 / 2009 stond onder gasthoofdredactie van Ger Groot en
heeft als thema: Slechteriken; de vele gezichten van het kwaad in het
theater
Lucifer # 10 / 2010, het jubileumnummer, stond onder
gasthoofdredactie van Annemie Vanackere en heeft als thema ‘Waar ‘t
gras groener is’: over inspirerende buitenlandse theaterpraktijken.
Lucifer # 12 / 2011, onder gasthoofdredactie van Rob Riemen,
oprichter en directeur van het Nexus Instituut, heeft als thema:
‘Laatste werken; wat vertellen kunstenaars ons vlak voor hun dood?’
OP DE PISTE
- Een telkens wisselende Lucifer correspondent De redactie van Theater Schrift Lucifer plaatst
theaterpersoonlijkheden op de denkpiste. Zij kunnen naar eigen keuze
ofwel op eenzame hoogte of juist onder de mensen hun gedachten
over de wereld met ons delen. Correspondenten berichten vanuit de
openbare denkruimte over de wereld, zichzelf en het theater. U bent
van harte uitgenodigd zich hiervoor kandidaat te stellen.
Praktisch
Theater Schrift Lucifer kan gratis online worden gelezen en geprint.
Ook kunt u een nummer integraal en/of per artikel via Acrobat
Reader downloaden en indien gewenst uitprinten. Op aanvraag kan de
redactie een printversie (tegen kostprijs) toezenden.
Contact
Alle correspondentie kan verzonden worden naar
theaterschriftlucifer@gmail.com.
Feiten
Theater Schrift Lucifer is een gratis internettijdschrift over theater.
In Lucifer staan kritieken, beschouwingen en toneelteksten.
Lucifer verschijnt twee keer per jaar en is gratis te bezoeken en
te downloaden op www.theaterschriftlucifer.nl. Het tijdschrift
ligt in print in een aantal theaterbibliotheken, zoals het TIN en de
bibliotheken van de grotere kunstvakopleidingen. Op aanvraag bij de
redactie kan een printversie tegen kostprijs worden toegezonden.
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