(SLO) CALL FOR APPLICATIONS
Dolga noč plesa 2023 v Pliberku
Termin Dolge noči plesa: 03. junij 2023 (sprememba termina je še možna)
Koreografski center Bleiburg/Pliberk Johann Kresnik (CCB) išče performanse, plesalke:ce ter koncepte za rezidenco
za Dolgo noč plesa 2023! Vabimo koreografe:inje, plesalce:ke, skupine ter ustvarjalce:e, ki v sklopu Dolge noči plesa
kažejo performans na deloma zelo posebnih prostorih (indoor & outdoor).
Dolga noč plesa, ki je na Koroškem postala nepogrešljiv prispevek poletne kulturne ponudbe, poteka vsako leto v
drugem mestu. Na dolgi noči plesa se po celem mestu predstavi priznanih umetnikov:c iz raznih evropskih držav.
Vsako leto uprizarjamo do 20 plesnih predstav v eni noči in omogočamo posebno srečanje s plesom in mestom. Z
različnimi nastopi na posebnih lokacijah v mestu se vsi obiskovalci:ke za eno noč lahko prepustijo plesu.

Večina performansov poteka na posebnih prostorih – možnosti do adaptacije tehničnih potreb ter prostora so
priporočljive! Zaradi koncepta Dolge noči plesa se performansi deloma kažejo dvakrat v eni noči. Umetniki:ce so
razen tega pripravljeni:e, dodatno nastopatii v kratkih improviziranih prispevkih (»Street-Impressions«) ter v finalu
pod vodstvon Anne Hein skupaj z vsemi umteniki:cami Dolge noči plesa. Obooje se izdela na licu mesta dni pred
Dolgo nočjo plesa. Posebej vabimo performanse in koncepte, ki so interaktivni, interdisciplinarni, tehnični (plesno).
Razen tega smo odprti:e za nove in posebne formate, ki so tematično povezani s sodobnim plesom (npr. Audio
Walk, video, slike).
CCB Center for Choreography Bleiburg/Pliberk je bil ustanovljen 2011. Pokrovitelj centra je koreograf Johann
Kresnik, domačin s Šmarjete pri Pliberku, ki je deloval kot koreograf in plesalec. S CCB-jem želimo podpirati
sodobni ples na Koroškem in nuditi kakovostno platformo pod geslom Kresnika „Balet se zna boriti!“.
Prijavite se lahko v treh različnih kategorijah:

(A) Performansi
-

Dolžina performansov: 5 do max. 25 minut

(B) Plesalci:ke za performans
-

Vaje: 6 dni (28.05.-02.06.2023) + 2 x showing pri DNP (03.06.2023)

Pogoji: profesionalni:e, izrazni:e plesalci:ke, stari:e od 18 do 100 let, ki bodo v tednu pred Dolgo nočjo plesa v
Pliberku skupaj s koreografom:injo (tba) pripravili:e kratko predstavo.

(C) Koncepti za rezidenco
-

7-dnevna rezidenca neposredno pred DNP (27.05.-02.06.2023) + 2x nastop v okviru DNP (03.06.2023)
največ 3 umetniki:ce
Predstavo je treba pripraviti na določeni nenavadni lokaciji (outdoor ali indoor)
Prilagodljivost glede lokacije je obvezna

POSTOPEK PRIJAVE:
Prijave pričakujemo do 10. septembra 2022 (23:59) na naslov Mirjam Sadjak, mirjam@ccbtanz.at. Prijava mora vsebovati PDF-datoteko (datoteka z imenom "LNT23_IME/KATEGORIJA"), ki
mora glede na kategorijo vsebovati naslednje podatke:
(A) Performansi
-

Opis predstave
Video povezaae (posnetki predstave, vtisi z vaj in/ali showreel) - brez povezav WeTransfer
biografije (največ 150 besed na osebo ali kompanijo)
Proračunski načrt
Tehnične zahteve + možnosti tehnične prilagoditve
V prijavi nas obvestite tudi, ali imate svoje lastne tehnike ali želite sodelovati s tehnično ekipo CCB-ja

(B) Plesalci:ke
-

Link: Showreel (brez povezav WeTransfer)
Biografija + fotografija
Kratka prijava (največ 1 stran A4)

(C) Koncepti za rezidenco
-

Koncept
Povezave do video posnetkov (vzorčni vtisi, showreel ali podobno) - brez povezav WeTransfer
Povezave, biografije (največ 150 besed na osebo ali kompanijo)
Proračunski načrt
Tehnične zahteve + možnosti tehnične prilagoditve
V prijavi nas obvestite tudi, ali imate svoje lastne tehnike ali želite sodelovati s tehnično ekipo CCB.

Center za koreografijo Bleiburg/Pliberk pozdravlja prijave ljudi vseh starosti, spolov, narodnosti!
Kuratorji: Anna Hein, Hanspeter Horner, Mirjam Sadjak
Center for Choreography Bleiburg/Pliberk
Choreografie Zentrum - Johann Kresnik - Koreografski center
Velikovška cesta 10, 9150 Bleiburg/Pliberk
Spletna stran CCB: www.ccb-tanz.at
Facebook: https://www.facebook.com/ccbbleiburgpliberk/
Aftervideo LNT Beljak 2021: https://fb.watch/8uE9kY9rtF/

