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Future Epics och Vitlycke – Centre for Performing Arts  

OPEN CALL för labbet ”Devised theatre and performance” 

Projektet Future Epics ger dig nu möjligheten att ansöka till labbet ”Devised theatre and performance” som 
kommer att ske i Barcelona, Spanien från den 11 till 17 november. Labbet arrangeras av Tasca Projectes 
d'animació sociocultural. 

Labbet är en del av projektet ”Future Epics”, skapat för att belysa undertryckta och bortglömda historiska 
berättelser genom scenkonst. ”Future Epics” är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Vitlycke – Centre for 
Performing Arts (Sverige), Heartefact (Serbien), Tasca (Spanien) och Dubrovnik Summer Festival (Kroatien).  

Labbet ”Devised theatre and performance” är ett sätt att leta efter historiska teman som kan senare användas i 
projektet. Det är också en möjlighet för projektpartners att bygga ett produktionsteam som ska arbeta fram tre 
föreställningar med premiärer på Dubrovnik Summer Festival 2020. 

Future Epics behandlar kulturarv i termens bredaste mening, nämligen det kan gälla rekonstruktion, omvärdering, 
dekonstruktion, relativisering av kulturarv, skapande av tradition, samt materiellt och icke-materiellt kulturarv. I 
labbet kommer deltagare att använda sig devising metoden för att arbeta fram olika verk som berör kulturarv. 
Devising anses vara en alltmer viktig och effektiv metod för att kommunicera med och engagera publiken om 
samtida sociala frågor. Labbet kommer att avslutas med en presentation där deltagarnas verk kommer att 
presenteras individuellt eller kollektivt, beroende på gruppens dynamik. 

Labbet i Barcelona kommer att ledas av Miriam Escurriola som är skådespelerska, skapare och pedagog. Läs 
mer om Escurriolas arbete här: http://www.miriamescurriola.com/ 

Juryn kommer att välja ut 6 artister för att delta i labbet (2 deltagare från Sverige). Det är gratis att delta i labbet 
och resekostnaden täcks av Future Epics projektet. 

Ansökan 

Vitlycke – Centre for Performing Arts bjuder in artister och utövare inom scenkonst (koreografer, dansare, 
dramatiker, kompositörer, designers eller studenter inom något av dessa områden) som bor i Sverige att 
ansöka för labbet ”Devised Theatre and Performance”. Skicka ditt CV och kort ansökningsbrev till 
lab@futurepics.org senast den 1 oktober 2019. 
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För mer information se: 

Call for artists – Future Epics Lab in Barcelona “Devised Theatre and Performance”: https://futurepics.org/call-for-
artists-future-epics-lab-in-barcelona-devised-theatre-and-performance/  

Future Epics project website: https://futurepics.org/ 

Future Epics facebook page: https://www.facebook.com/future.epics/  

Future Epics projektpartners: 

Vitlycke – Centre for Performing Arts (Sverige): www.vitlycke.org  

Dubrovnik Summer Festival (Kroatien): http://www.dubrovnik-festival.hr/en/  

Heartefact (Serbien): https://heartefact.org/ 

Tasca (Spanien): https://www.facebook.com/TascaProjectes/  
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