Deltagelse i “Physical Theatre for youth”.
Har du interesse for det fysiske teater?
Så har du nu muligheden for at dele den passion med andre unge fra hele verden!
”Physical Theatre for youth” er et projekt, der skal udvikle en fysisk, teaterkunstnerisk uddannelse af unge gennem
samarbejde mellem teaterinstitutioner for unge i Chile, Ecuador, Colombia, Polen, Frankrig og Danmark.
Projektet skal understøtte og udvikle bevidstheden om fysisk teater blandt unge, øge deres muligheder samt booste
deres kompetencer. Projektet består af en række møder, af én uges varighed, hvor udvalgte instruktører sammen med
en gruppe unge deltagere, udveksler og afprøver metoder og tilgange til det fysiske teater. De deltagende instruktører
er professionelle indenfor deres felt.
Hvert møde består af en række workshops, hvor du som deltager bliver introduceret til instruktørens arbejdsmetode og
tilgang. Projektet afsluttes i Polen i 2023, hvor deltagerne går sammen om en international forestilling med baggrund i
erfaringerne, metoderne og tilgangene fra de forskellige workshops. Undervejs i projektet samles der erfaringer, der
efterfølgende deles via video, interviews og billeder på en e-platform udviklet til projektet.
Som udvalgt fra Danmark, vil du skulle deltage på min. 1 af de følgende møder foruden det afsluttende møde i
Polen i 2023. Din rejse og ophold er betalt af projektet.
Dato
19.- 26.Februar 2022
27.marts - 3.april 2022
30.April – 7.maj 2022
9.-15.jan 2023

Hvor
Ecuador, Guayaquil
France, Lyon
Chile, Antofagasta
Polen, Warsawa

Hvad
“Find Roots of Theatre Movement” Training course
“To Act, to do to perform”
Training course
“Open window for physical Theatre” Training course
Final meeting. Fælles forestilling.

Krav til deltagelse:
At du er medlem af DATS, enten som personligt medlem eller via en gruppe.
At du er mellem 18 og 30 år.
At du kan tale og forstå Engelsk.
At du har interesse i fysisk teater.
At du kan deltage alle dage, i mindst ét af møderne foruden det sidste møde i Polen. Du må gerne vælge mere end ét.
At du kan videreformidle den viden du opsamler, til andre unge og grupper ved hjemkomsten.
Ansøgning om deltagelse:
Vi skal modtage din ansøgning senest den 1. december 2021. Ansøgning skal indeholde;
- Data (navn, alder, bopæl) samt billede.
- Kort motivation (max. halv A4 side).
- Dit DATS medlemsnummer (eller den gruppe du er medlem af).
- Hvilke møder du kan deltage i.
Vi søger mellem 3 og 7 unge, der udvælges blandt de indkomne ansøgninger. Du kan indkaldes til opfølgende samtale,
enten fysisk i Odense eller via zoom. Ansøgningen skal vedhæftes som pdf og sendes til: jacob@dats.dk.
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte;
Teaterfaglig konsulent i DATS, Jacob Galtung-Melchior (jacob@dats.dk / 29 31 00 79) eller
Projektansvarlige Instruktør, Gitte Gry Ballesheim (ballesheim@gmail.com / 27 11 27 57)

