p@rt.dk 09 indkalder forslag til præsentationer på international showcase
p@rt.dk 09 er den anden internationale showcase for dansk scenekunst. Showcasen løber af stabelen den 5.7. november 2009. Deadline for forslag til forestillinger på showcasen er den 23. februar 2009.
Showcasen arrangeres af Københavns Internationale Teater, der også arrangerede den første showcase i
2006. p@rt.dk er skabt på baggrund af initiativ og kommissorium fra Kunstrådets Scenekunstudvalg, der også
primært finansierer showcasen.
Formålet med showcasen er at skabe en inspirerende platform, hvor internationale gæster kan møde danske
scenekunstnere og skabe muligheder for samarbejde. Der vil både være mulighed for at udvalgte forestillinger
vises i fuld længde samt i uddrag. Desuden arrangeres uformelle besøg hos de danske kunstnere.
Programmet vil indeholde de forskellige genrer inden for scenekunst: teater, ny-cirkus, dans, performance, site
specific-forestillinger, musikdramatik og animationsteater. Dog vil børneteatret ikke få en plads under p@rt.dk
09, da dette stærke område allerede har sine egne præsentations-platforme og et stort internationalt netværk.
Hvordan søger man:
Forslag til præsentation af forestillinger og kunstnere under p@rt.dk 09 kan allerede nu indsendes til
Københavns Internationale Teater. Ansøgningsskema og vejledning kan hentes på hjemmesiden
www.performingart.dk. Forslag skal være Københavns Internationale Teater i hænde senest mandag den 23.
februar 2009 kl. 16.00.
Yderligere oplysninger om p@rt.dk 09 fås på hjemmesiden: www.performingart.dk eller ved kontakt til
projektkoordinator Jens Christian Jensen hos Københavns Internationale Teater, e-mail jcj@kit.dk eller telefon
33 15 15 64.
Udvælgelsen af de deltagende kompagnier og kunstnere foretages af et Kunstnerisk Råd, som består af Erling
Larsen (CaféTeatret), Louise Seibæk (Dansescenen), Geir Sveaass (Aalborg Teater), Niels Andersen
(Svalegangen), Simon Vagn Jensen (Odsherred Teater), Ellen Nyman (Kunstrådets Scenekunstudvalg) samt
Trevor Davies og Katrien Verwilt (Københavns Internationale Teater).
Baggrund:
p@rt.dk blev afholdt første gang i oktober 2006, hvor mere end 30 kompagnier og kunstnere var inviteret til at
vise deres værker – og resulterede i en række internationale samarbejder, udvekslingsprogrammer samt
turneer.
p@rt.dk er en forkortelse for Performing Arts from Denmark.
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