- tænd for din impulsivitet og overrask dig selv og andre …
- kast dig ud i nogle meget koncentrerede skabelsesprocesser …
- få nye ideer, mød nye mennesker …
I anledning af vores samarbejdsprojekt med Sydafrika, inviterer ASSITEJ Danmark
danske scenekunstnere til

Power dating – en øvelse i impulsivitet
3 dages intensiv workshop for scenekunstnere
Tirsdag d. 8. april til torsdag d. 10. april 2014
på TEATERØEN, William Wains Gade 11, Refshaleøen
Udover 4 sydafrikanske scenekunstnere, som vil være her i forbindelse med projektet
”Inspiring a Generation”, søger vi deltagelse af 12 scenekunstnere fra det danske
teaterlandskab: skuespillere, scenografer, dansere, musikere, instruktører,
kostumedesignere, koreografer eller performance-kunstnere.
”Powerdating” er et overraskende og inspirerende workshopkoncept, udviklet af Marc
van der Velden (ZeBU) og Lotte Faarup (Forsøgsstationen). Formålet er at give
deltagerne en arbejdsplatform, hvor de igennem skiftende konstellationer og rammeopgaver udforsker deres egen og samarbejdets impulsivitet.
I løbet af workshoppen inddeles folk flere gange dagligt i mindre grupper, med
repræsentanter fra de forskellige kunstneriske faggrupper. Hver gruppe trækker et
givent oplæg (en tekst, et billede, et stykke musik, et objekt, etc.) og ud fra dette
udgangspunkt og indenfor en stram tidsramme skaber gruppen en forestilling på meget
kort tid, som efterfølgende vises for alle.
Gennem denne arbejdsform får deltagerne chancen for - dels at undersøge egne evner
til at være impulsive, at turde sige ja uden forbehold - og dels på kort tid at ”date”
hinanden og udveksle kreative ideer.
Marc van der Velden vil være tovholder for processen.
Deltagelsen er gratis. Derudover tilbyder workshoppen dagligt frokost for alle deltagere
på TEATERØEN.
Interesserede scenekunstnere kan sende mail med kort præsentation af sig selv til
info@assitej.dk Udvælgelse af deltagere vil ske med skelen til alsidighed i
repræsentation fra de forskellige faggrupper.
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