UTLYSNING: DELTAGARE TILL
DANSAKADEMINS LABB VÅREN 2020
Som deltagare i Dansakademins labb våren 2020 söker vi dig
som är sugen på att utmana dig själv, få feedback och krocka
en idé som du har för att sceniskt och koreografiskt
kommunicera med barn och unga.
Du kan söka som enskild koreografi, som en grupp av koreografer eller som grupp/konstellation. Det finns möjlighet att arbeta med några av Regionteater Västs dansare, men det är
inget krav.
Labbet är upplagt med tre sessioner:

•

Under den första sessionen arbetar du några dagar i Regionteater Väst studio i Borås
och du möter de andra deltagarna i labbet. I slutet av denna första session får du
också feedback och får jobba med en koreograf med stor erfarenhet av koreografi för
barn och unga.

•

Efter det får du arbeta ytterligare några dagar innan du träffar och jobbar med en
dansdramaturg.

•

Som avslutning under den sista sessionen har du möjlighet visa eller dela vad ni
arbetat med för bransch och kollegor.

Labbet är preliminärt planerat till vecka 14 – 15 och vecka 24 våren 2020.
Namn på koreograf och dansdramaturg kommer att meddelas senare.
Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och
unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet regionalt och på sikt
även nationellt. Projektet startade hösten 2019 och drivs av en engagerad branschdriven
styrgrupp med olika kompetenser och perspektiv, där huvudmannaskap ligger på Regionteater Väst.
Kärnan i Dansakademin ska vara danskonstärligt utforskande, att i praktiken fördjupa, undersöka och utveckla danskonsten i enlighet med dansarnas och koreografernas behov av
kompetens och stimulans. Det kan också innebära kunskapshöjning, metodutveckling och
nya koreografiska idéer för barn och unga.
Välkommen med din ansökan genom att skicka in en motivering om hur och varför du vill
krocka din idé genom Dansakademins labb. Skicka din ansökan senast 20 januari.

För frågor och ansökan kontakta:
Elin Svensson, projektledare Dansakademin
dansakademin@regionteatervast.se, 072 237 62 53

