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stuk van Loek Zonneveld over de krankzinnige nieuwe productie van Ariane
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De website van Theater Schrift Lucifer is ontworpen en vormgegeven
door Cecile Brommer.
Alle opmerkingen over inhoud en vormgeving van de site graag via
bovenstaand mailadres.
THEATER SCHRIFT LUCIFER bestaat uit:
LUCIFERS DENKPISTE
- vlammende analyses, vurige essays, brandende kritieken, hete
schotschriften en ander denkwerk over theater nu Op elk gewenst moment kan op Lucifers Denkpiste een bijdrage
worden geplaatst. De Denkpiste biedt ruimte voor hartstochtelijke
argumentatie, langzame gedachten en tijdloze inzichten, over elk
denkbaar onderwerp dat het (inter)nationale theaterveld betreft.
Wie een (voorstel) tot een bijdrage heeft, is van harte uitgenodigd dit
kenbaar te maken via theaterschriftlucifer@gmail.com.
Een keer per jaar worden de artikelen uit de Denkpiste gebundeld.
THEATER SCHRIFT LUCIFER
- 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
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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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