OPEN CALL
Dansk bidrag til
Nordic-Baltic Fringe AAG 2019
Fra 2. – 7. september 2019 er ASSITEJ Norge værter for ASSITEJ Artistic Gathering 2019.
ASSITEJ Artistic Gathering er det store årlige globale samlingspunkt for scenekunst for børn
og unge. I 2018 blev denne begivenhed afholdt i Beijing, og blev besøgt af 500 fagfolk fra
hele verden. I 2019 ventes en lignende eller lidt større tilslutning, når begivenheden afholdes
i Kristiansand.

Fringe festival
Festivalens hovedprogram vil indeholde 8-10 forestillinger fra hele verden.
For at skabe en større baltisk-nordisk synlighed og repræsentation arrangerer ASSITEJ Norge
og det baltisk-nordiske ASSITEJ netværk (herunder ASSITEJ Danmark) i tillæg til
hovedprogrammet en fringe festival, der vil bestå af én forestilling fra hvert af de baltiske og
nordiske lande.
Nærværende call retter sig mod denne fringe festival, og er for teatre med sit primære virke
i Danmark.

ASSITEJ is the worldwide association of theatre for young audiences. An international network of theatres,
organizations and individuals working with theatre for children and young people. www.assitejinternational.org

Tematik og udvælgelse
“TOWARDS THE UNKOWN” er overskriften for ASSITEJ’s treårige dramaturgi. I 2019 arbejdes
der med denne overskrift ved at kigge på nutiden. Undertitlen er således ”Confronting the
Present”.
Hvordan vi betragter børn og unge og barndom og ungdom er betydningsfuldt for, hvordan
vi producerer scenekunst. Dette call er derfor særligt interessant for forestillinger, der
direkte eller indirekte berører, udtrykker eller reflekterer over dette tema.
ASSITEJ Artistic Gathering er en festival for scenekunst for børn og unge, der søges derfor
forestillinger rettet mod publikummer i alderen 0-18 år.
Udvælgelsen af de danske forestillinger foretages i første omgang af bestyrelsen i ASSITEJ
Danmark, der indstiller 3-5 produktioner, blandt hvilke det nordisk-baltiske ASSITEJ netværk
foretager en endelig udvælgelse.

Betingelser
Der arbejdes fortsat på finansiering, men det er hensigten at arrangørerne dækker honorar,
diæter og indkvartering. ASSITEJ Danmark vil assistere den udvalgte forestilling med at
ansøge national støtte.

Deadline og ansøgning
Deadline er d. 26. september 2018.
Der ansøges ved at udfylde dette skema.

Kontakt
ASSITEJ Danmarks sekretariat v. Louis Valente:
lv@assitej.dk
Tlf.: 42747707

Øvrige Open Call
Det skal bemærke, at det separate Open Call til festivalens hovedprogram er at finde på
ASSITEJ Internationals hjemmside, og har deadline 20. september 2018.
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