
dansePlatForma#23
Ediție specială “Acting for Peace” - Festival de dans contemporan

Pentru această ediție specială, căutăm un/ o coregraf/ă de dans contemporancu vârstă de peste 18 ani a cărui/
cărei lucrare să fie prezentată în cadrul celei de-a doua ediție a dansePlatForma din Montpellier.

Aplicațiile primite vor fi analizate de comitetul de programare al dansePlatForma compus din fondatorii Nathalie 
Brun și Mitia Fedotenko și co-directori ai dansePlatForma, Benoît Larbiou și Séverine Blaison, respectiv președinte 
și secretar al Companiei Autre MiNa, companie franceză de dans contemporan care are rolul de producător al 
Festivalului dansePlatForma.

Juriul internațional format din partenerii noștri europeni și conducerea dansePlatForma va alege pentru această 
ediție: un coregraf român și un coregraf polonez în timp ce comitetul de programare a dansePlatForma va se-
lecta doi coregrafi de origine ucraineană, respectiv rusă. Aplicanții se angajează să respecte termenii și condițiile 
impuse de comitetul de programare :

Aceștia trebuie să trimită toate elementele solicitate (filmări integrale, fotografii, link-uri, rider
tehnic etc.) sau aplicația nu va fi luată in considerare.
Termenul limită de înscriere este 7 septembrie 2022. 

Căutăm:
- Solo sau duet (25 - 40 minute)
- Trio sau cvartet (40 min - 1 oră)
- Deschis coregrafilor profesioniști din Polonia, România, Ucraina și oregrafilor ruși (rezidenți
și nerezidenti în Rusia)
- Sa ai + 18 ani
- Dacă există text in spectacol, furnizați subtitrări în limba franceză
- O lucrare creată in ultimii 3 ani sau o versiune nouă a unei piese de mai vechi
- Piesele propuse deja pentru prima ediție a dansePlatForma nu vor fi acceptate

Conditii tehnice oferite:
- Scena de 10 x 10 m cu lumină și sunet – posibilitate pentru proiectii video
- Instalare chiar în ziua spectacolului (maximum 3 ore)
- Suport tehnic pentru sunet si lumini
- Spațiu scenic comun pentru toate trupele

Disponibilitate necesară:
Ianuarie 2023

dansePlatForma#23 în Montpellier asigură :
- Promovarea si comunicarea
- Suport tehnic
- Suportul echipei artistice de maxim 4 persoane (coregraf, dansatori, muzicieni, alti artiști) :
drum, cazare si masa, onorariu in euro

Nu ne ocupăm de:
- Costul vizei
- Transportul decorului la cală
- Onorarii, drum si mesele unei echipei care depășește 4 persoane
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