OPEN CALL

KUNSTNERISK PROGRAM TIL IETM AARHUS 2023
Performing Arts Platform søger et mindre antal forestillinger med international relevans til det
kunstneriske program i forbindelse med IETM AARHUS d. 12.-14. juni 2023.
Vi søger værker af forskellige formater og størrelser, som er direkte knyttet til IETM-mødets
overordnede tema; ”Environmental Sustainability”. Værker som på forskellig vis udfordrer,
reflekterer, provokerer, belyser, perspektiverer eller skubber til den bæredygtige dagsorden.
Det kunstneriske program finder sted på en række scener i Aarhus, såvel som på
udendørs/alternative locations (for steds-specifikke værker).

HVEM KAN SØGE
Dette Open Call er rettet mod professionelle scenekunstnere og kompagnier med base i Danmark,
Grønland og på Færøerne. Værket du søger med skal:


Have direkte relevans for IETM-mødets overordnede tema. Vi ønsker en stærk sammenhæng
mellem det kunstneriske program og IETM-mødets fokus på klimamæssig bæredygtighed og
kunstens mulige rolle heri - og vil have øje for forestillinger, som reflekterer dette.



Være internationalt orienteret; dvs. løfte sig ud over en dansk kontekst og være tilgængelig for
et (overvejende) internationalt publikum.



Vi ønsker desuden en bred repræsentation af genrer, formater, geografi, køn og etnicitet, hvilket
også ligger i vores definition af ”international orientering”.

ANSØGNING
Deadline for ansøgninger er mandag d. 12. september kl. 12:00
Du finder ansøgningsformularen her: https://forms.gle/GXM1pkhoBGPjfgbX8
Du kan ansøge på dansk eller engelsk.
I skemaet beder vi dig angive en samlet pris for opførelse af forestillingen. Bemærk venligst at
Performing Arts Platform ikke co-producerer eller yder tilskud til udvikling, anden adaption eller
prøver i forbindelse med genopsætning.
Ansøgningerne behandles af et programudvalg bestående af Lotte Kofod Ludvigsen/Teaterchef
Bora Bora, Trine Sørensen/Kurator på Åbne Scene, Mette Bjærge/Producent på Musikhuset,
Malene Catrine Pedersen/Producent på ILT Festival.
Møderne ledes af program manager Sofie Mønster. Har du spørgsmål vedr. ansøgningen kan du
henvende dig til sofie@theplatform.dk

IETM – INTERNATIONAL NETWORK FOR CONTEMPORARY PERFORMING ARTS
Uanset om din forestilling bliver valgt ud eller ej, vil vi kraftigt opfordre dig til at deltage i IETM
AARHUS 2023 d. 12-14. juni 2023. Sæt også kryds i kalenderen d. 11. juni, hvor der bliver mulighed
for at deltage på forskellige pre-meetings.
IETM – International Network for Contemporary Performing Arts er et af de ældste og største
internationale kulturelle netværk, der repræsenterer stemmer fra over 530 scenekunstorganisationer
og enkeltpersoner inden for feltet verden over. I 2023 ligger værtskabet hos Performing Arts Platform
i Aarhus. IETM-mødet på dansk jord er en oplagt mulighed for at netværke, skabe nye relationer og
samarbejdsmuligheder i et internationalt forum. Man kan både deltage som IETM-medlem, og som
ikke-medlem. Information om IETM AARHUS 2023 - inkl. registrering og priser osv. - meldes ud via
https://www.ietm.org/en i efteråret.

