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Open call – dansePlatForma#23
спеціальний випуск «Acting for Peace»

DEADLINE 7 ВЕРЕСНЯ 2022
ОЗУЧУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ЖОВТЕНЬ 2022
 
dansePlatForma стає платформою сучасного танцю країн Східної Європи, другий випуск якої буде присвячений 
хореографам з Польщі та Румунії.
У відповідь на військові дії Росії в Україні, ми ухвалили рішення скасувати перший етап dansePlatForm’и#23, який мав 
відбуватися у червні 2022 року в Інноваційному Культурному Центрі у Калузі, у Росiï.

dansePlatForma#23 проходитиме в один етап у 2023 році у Монпельє у Франції. Цей спеціальний випуск буде проходити 
під гаслом Acting for Peace і буде відкритим для артистів, сусідніх з Україною, країн Східної Європи – Польщі та Румунії, 
при цьому залишаючись солідарними з українськими та російськими артистами, сподіваючись, що вони матимуть 
змогу взяти участь у нашому проекті.

У майбутню програму увійдуть спектаклі, перформанси, майстер-класи та лабораторії хореографів, public talks та 
професійнi конференції на тему сучасного танцю.

Майбутніх кандидатів dansePlatForm’и#23 буде відібрано за результатами 2 запущених open call :
- для хореографів Польщі, Румунії та України > https://bit.ly/3rVOnxS
і
- для російських хореографів (що проживають як у Росії, так і за її межами)

Беручи до уваги напружену ситуацію, що нині панує між українським та російським народами, ми хочемо направити 
нашу енергію та творчий потенціал на те, щоб об’єднати на одній сцені українських та російських артистів.

Якщо Ви вірите в творчу силу культури та мистецтва, що універсальна мова танцю здатна об’єднати народи та зламати 
бар’єри, які нам намагаються нав’язати, - тоді нам з Вами по дорозі! Подайте заявку на участь у dansePlatForm’e#23 !!!

Для цього спеціального випуску ми шукаємо 1 хореографічну роботу у стилі сучасного танцю (сontemporary) для 
показу на сцені. Open call відкритий для російських хореографів, які проживають як у Росії, так і за її межами у віці не 
молодше 18 років.

Отримані заявки будуть вивчені експертною радою, до складу якої входять Наталі Бран та Митя Федотенко. засновники 
та продюсери dansePlatForm’и, Бенуа Ларб’ю та Северин Блезон, відповідно - президент та секретар танцювальної 
Компанії Autre MiNa, яка є ініціатором dansePlatForm’и.

Кандидати та подані ними заявки повинні суворо відповідати критеріям відбору! До розгляду приймаються тільки 
заявки, надіслані у повній комплектації та у строк - повний відео запис пропонованої вистави (обов’язково!), фото, 
посилання в інтернеті, технічні вимоги…

КРАЙНIЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ ЗАЯВОК – 7 ВЕРЕСНЯ 2022. КОМІТЕТ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ
ОЗВУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТИ OСТАТОЧНОГО ВІДБОРУ В ЖОВТНІ 2022.

http://www.danseplatforma.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSVduOy9uj70gCjuj0sCNQ7fAusSoMNuCZlry-tF2IUvx3Dw/viewform?usp=sf_link


dansePlatForma#23
спеціальний випуск « Acting for Peace »

Критерії відбору
Формат - Сцена – сучасний танець

Ми відбираємо :
Cоло або Дует тривалістю від 25 до 40 хвилин максимум
Тріо або Квартет тривалістю від 40 до 60 хвилин максимум

Критерії відбору :

- Відкритий для професійних труп і незалежних хореографів сучасного танцю, які проживають як у Росії, так і за її межами
- досягли 18 річного віку
- Представлений стиль: сontemporary, сучасний танець
- У разі використання у постановці тексту, передбачати субтитри французькою
- Постановка має бути не старшою 3 років. Можлива нова версія однієї із постановок репертуару
- Постановки вже пропоновані у Форматі - Сцена для попереднього випуску dansePlatForm’и #20 до
розгляду приймаються.

Технічні умови показу :

- Сцена 10м х 10м, світло, звук, можливе використання відео проекції
- Монтаж у день показу (максимум 3 години)
- Потрібні - мінімальна сценографія, проста світлова та звукова партитура
- В одному блок-показі беруть участь 2 постановки

Обов’язковий період ТУРНЕ У ФРАНЦІЮ – СІЧЕНЬ 2023

Організатор ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВЗЯТИ НА СЕБЕ ВИТРАТИ максимум 4 членів артистичного складу :

- промоушн та інформаційну підтримку
- театральний майданчик, організаційні та технічні ресурси для показу
- переліт до Франції
- гонорари в євро, проживання та харчування

Організатор НЕ БЕРЕТЬ НА СЕБЕ:

- Витрати з отриманням ВІЗи
- Витрати з перевезення декорацій
- витрати пов’язані з додатковим персоналом та супроводжуючими колектив особами, крім 4 осіб артистичного складу
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