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Dance waves festival
10 και 11 Νοεμβρίου 2018
Λήξη προθεσμίας αιτήσεων 7 Ιουλίου 2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Dance Lab Nicosia | Μια συμπαραγωγή με τον οργανισμό Lucky Trimmer (Βερολίνο)
και την στήριξη του Εγκωμίου Πολιτιστικού Κέντρου.
Το Dance Waves 2018 καλεί χορογράφους να παρουσιάσουν νέα ή υφιστάμενα έργα τα οποία έχουν
δημιουργηθεί την χρονιά 2017 η 2018.
Οι πρόβες των επιλεγμένων χορογράφων, θα έχουν την δυνατότητα να γίνονται στο Εγκώμιο Πολιτιστικό
Κέντρο για περίοδο δύο έως τριών εβδομάδων και μετά από συνεννόηση με το υπεύθυνο άτομο
οργάνωσης των κρατήσεων χώρων. (μεταξύ Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου).
To φεστιβάλ έχει την ευθύνη προβολής , προώθησης του φεστιβάλ και παρέχει την τεχνική υποστήριξη
και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την παρουσίαση των έργων. Το φεστιβάλ παρουσιάζεται στο black box
θέατρο στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο.

H διάρκεια των έργων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10
λεπτά και το μέγιστο 13 λεπτά. Τα έργα θα παρουσιαστούν
και τις δύο μέρες του φεστιβάλ.

Δικαίωμα συμμετοχής :

1. Ομάδες χορού(σωματεία η μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί)που ιδρύθηκαν από
επαγγελματία χορευτή ή χορευτή/χορογράφο ο οποίος έχει αποφοιτήσει ως
επαγγελματίας χορευτής ή χορογράφος/εκπαιδευτικός από επαγγελματική σχολή χορού.
2. Ανεξάρτητοι χορευτές /χορογράφοι που ζουν στην Κύπρο η στο εξωτερικό.
3. Οι αιτούντες χορογράφοι δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο με ένα έργο το οποίο
εμφανίζεται στο φεστιβάλ.
4. Το φεστιβάλ αφορά έργα σύγχρονου χορού .
5. Για τα έργα που έχουν παρουσιαστεί ξανά θα πρέπει να σταλεί σύνδεσμος που να
περιέχει την τελική μορφή του έργου (youtube η vimeo). Η αίτηση για νέα έργα θα
πρέπει να συνοδεύεται με λεπτομερή πρόταση και σύνδεσμο(link) από οπτικό υλικό της
διαδικασίας προβών διάρκειας 2 λεπτών με τους συμμετέχοντες στο προτεινόμενο
έργο.
6. Φέτος συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά με Κύπριους νεαρούς συνθέτες από το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας- Τομέας Εξειδίκευσης (Creative music technology) οι οποίοι ενδιαφέρονται να
συνεργαστούν με χορογράφους ειδικά για το φεστιβάλ Dance waves. Για όσους και όσες
επιθυμούν, υπάρχει λίστα με υφιστάμενα έργα τους την οποία μπορείτε να εξασφαλίσετε
αποστέλλοντας μας e-mail στο dancelablefkosia@gmail.com και δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας
για συμμετοχή στο φεστιβάλ. Σε περίπτωση χρήσης της μουσικής κάποιου από τους συνθέτες για
δημιουργία του δείγματος της διαδικασίας προβών ,δικαίωμα χρήσης της μουσικής θα έχει ο
χορογράφος μόνο αν επιλεγεί για την συμμετοχή του στο φεστιβάλ.

Για φιλοξενούμενους χορογράφους (από το εξωτερικό) καλύπτονται η διαμονή και per diem
25€ ανά συμμετέχοντα. Δεν καλύπτονται αεροπορικά εισιτήρια. Τα τεχνικά και η προβολή
του φεστιβάλ είναι υπό την ευθύνη του Dance Lab Nicosia σε συνεργασία με το Εγκώμιο
Πολιτιστικό Κέντρο.

Αμοιβές για υφιστάμενο έργο

(για τις δύο μέρες )

●
●
●
●
●

270€ για σόλο του οποίου ο χορευτής και ο χορογράφος είναι το ίδιο πρόσωπο
470€ για σόλο, διαφορετικός χορευτής από τον χορογράφο
540€ για ντουέτο χορογραφημένο από έναν η και τους 2 χορευτές
740€ για ντουέτο χορογραφημένο από άλλο χορογράφο
810€ για κομμάτι με τρεις χορευτές χορογραφημένο από έναν η περισσότερους
συμμετέχοντες χορευτές
● 1010€ για έργο με τρεις χορευτές χορογραφημένο από άλλο χορογράφο
● 1080€ για έργο με 4 η περισσότερους χορευτές χορογραφημένο από έναν η και
περισσότερους συμμετέχοντες χορευτές
● 1280€ για έργο με 4 χορευτές και άνω χορογραφημένο από άλλο χορογράφο.

ΠΡΩΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
●
●
●
●
●
●

Σόλο 600€ για έργο χορογραφήμένο από τον συμμετέχοντα χορευτή
Σόλο 1050€ για έργο χορογραφημένο από άλλο χορογράφο
Ντουέτο 1100€ για έργο χορογραφημένο από έναν η και τους δύο συμμετέχοντες
1500€ για ντουέτο χορογραφημένο από άλλο χορογράφο.
1550€ για τρίο χορογραφημένο από έναν η και περισσότερους συμμετέχοντες
2000€ για έργο στο οποίο συμμετέχουν 4 η και περισσότεροι χορευτές και χορογραφεί
άλλος η συμμετέχοντας χορευτής/τές.

Αιτούμενος χορογράφος:
Όνομα χορογράφου:
Υπηκοότητα:
Διεύθυνση αιτούντα χορογράφου:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
Όνομα ομάδας(αν υπάρχει):
Ιστοσελίδα (αν υπάρχει):
Τίτλος έργου:
Υφιστάμενο :
Διάρκεια:

Nέο έργο :

Πρώτη παρουσίαση:
Παρουσίαση σε άλλες διοργανώσεις η φεστιβάλ;
Χορογράφος:
Συντελεστές(να γίνεται αναφορά για την ιδιότητα του κάθε συντελεστή σε περίπτωση που
δεν είναι χορευτής η χορεύτρια)

Μουσική:
Link προτεινόμενου έργου :

Password:

Βιογραφικό χορογράφου (μέχρι 200 λέξεις):

Περιγραφή έργου (μέχρι 100 λέξεις):

Δώστε μας με μια πρόταση την περιγραφή του έργου σας η οποία θα μπορεί να αποτελέσει
συνοδευτική σημείωση για προώθηση του έργου σας.

Τα επιλεγμένα έργα θα ανακοινωθούν τέλος Ιουλίου. Μετά την επιλογή των έργων θα
αποσταλεί συμφωνία συνεργασίας με το φεστιβάλ.

Ευχόμαστε καλή συνέχεια και αναμένουμε με χαρά και ανυπομονησία τις αιτήσεις σας.
Φέτος θα συμμετέχουν καλλιτέχνες από Πορτογαλία, Ισραήλ, Γαλλία και Ελλάδα οι οποίοι
παρουσίασαν έργα τους στο φεστιβάλ Lucky Trimmer στο Βερολίνο.

