
dansePlatForma#23
Specjalna edycja « Działania dla pokoju - taniec współczesny »

Na specjalną edycję drugiej dansePlatForma w Montpellier poszukujemy choreografów tańca współczesnego 
powyżej 18 roku życia, którzy mogliby zaprezentować tam swoje prace.

Otrzymane aplikacje będą analizowane przez komisję programową dansePlatForma stworzoną przez Natahlie 
Brun i Mitię Fedotenko założycieli i współdyrektorów dansePlatForma oraz Benoit Larbiou and Séverine Blaison 
- odpowiednio Prezes i Sekretarz Autre MiNA Company, francuskiego producenta dansePlatfForma.

Międzynarodowe Jury skomponowane przez europejskich partnerów dansePlatfForma wybierze podczas pierws-
zej selekcji: choreografów/choreografki z Polski i Rumunii. Komisja programowa dansePlatfForma zaprosi z kolei 
choreografki/choreografów z Ukrainy i Rosji.

Wnioskodawcy są zobowiązani do przestrzegania szczegółowych warunków i specjalnych wymagań:

powinni przesłać wymagane załączniki : nagranie video w całości, fotografie, linki, wymagania techniczne albo ich 
aplikacje nie będą rozpatrywane.
Na aplikacje czekamy do 7 września.

Poszukujemy :
- Solo albo duety od 25 min. do 40 min.
- Trio albo kwartety od 40 min do 1 h
- Nabór jest otwarty dla choreografów/choreografek z Polski, Rumunii, Ukraina i rosyjskich choreografów/
choreografki oraz tancerzy, przybywających poza Rosją (non-resident in Russia)
- Choreografowie/choreografki powinni mieć ukończone 18. lat
- Oczekiwana forma tańca współczesnego
- jeśli pojawia się tekst w spektaklu powinny być przygotowane napisy w języku francuskim
- spektakl powinien być grany mniej niż trzy lata od premiery lub mieć nową wersję w repertuarze artysty/ zespołu
- spektakle proponowane już podczas pierwszej edycji dansePlatForma nie będą rozpatrywane

Techniczne wymagania formalne :
- 10 m x 10 m scena z oświetleniem i nagłośnieniem, możliwość prezentacji video
- Ustawianie świateł tego samego dnia ( 3 h max.)
- Scenografia, dźwięk i świtało techniczne
- Wspólny zestaw

Oczekiwana dostępność :
styczeń 2023

Warunki w Montpellier podczas dansePlatfForma#23 :
- Promocja i public relations
- Bezpłatny dostęp do sceny i obsługi technicznej (sprzęty i zasoby ludzkie)
- Opieka nad zespołem artystycznym do max 4 osób (w tym choreograf, tancerze, muzycy, inni artyści): podróż, 
zakwaterowanie i wyżywienie, honorarium w EURO

Nie pokrywamy kosztów:
- Wizowych
- Kosztów przewozu transportu w ładowni
- Honorarium, kosztów podróży i wyżywienia większej ilośc niż 4. osoby w zespołach artystycznych

dansePlatForma
oc.autremina@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.danseplatforma.comApply

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

