VELKOMMEN TIL AUDITION
Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere til talentprogrammet TILT Grow i 2020.
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

22. februar 2020
09:00-18:00
Den Norske Opera og Ballett, Studio B. Kirsten Flagstads pl. , 0150 Oslo.

Program for dagen:
Kl. 0900: Mulighet for egenoppvarming
Kl. 1000: Audition
Kl. 1600: Presentasjon av TILT Grow
Kl. 1800: Slutt
I 2020 går talentprogrammet TILT Grow av stabelen for tredje gang. Programmet er støttet av Talent Norge og
Sparebankstiftelsen DNB. I år er det Viken-regionen som står for tur, og vi oppfordrer særlig dansekunstnere med
tilknytning til regionen om å søke.
TILT Grow er en arena for kompetanseheving for dansekunstnere som både har interesse for kunstnerisk utviklingsarbeid,
og som vil arbeide med prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen generelt. Vi samarbeider med norske
og internasjonale anerkjente koreografer og mentorer.
Talentene som får plass i programmet vil:
● få veiledning av en mentor gjennom hele prosjekt-året 2020,
● være medskapende utøver i solo utarbeidet av en anerkjent nasjonal/ internasjonal koreograf.
● delta på turné i regionen Viken,
● følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap,
● være ansvarlig for enkelte TILT-prosjekter i Viken.
Send en søknad til margrethe@pantareidanseteater.com innen mandag 17. februar 2020. Søknaden skal inneholde CV,
bilde og et motivasjonsbrev om hvorfor dette programmet er viktig for deg. Alle søkere får svar innen 20. februar,
aktuelle søkere inviteres til audition.
Om TILT Grow
TILT Grow skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig
er i endring. Fire til ti profesjonelle dansere tas hvert år ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal årlig
produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal følge resten av TILT-prosjektet på
turné eller arrangementer til vertskommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektet gjennomføres.
Programmet inneholder en mentorordning med minimum seks møter hvert år samt flere samlinger/seminarer hvor
deltakerne møter nasjonale og internasjonale kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.
Les mer om Panta Rei Danseteater og TILT Grow på nettsidene våre: www.pantareidanseteater.com.

