Internationale tanzmesse nrw 26-30 augusti 2020, Düsseldorf, Tyskland
Danscentrum Riks samordnar den svenska närvaron på Tanzmesse 2020 den 26-30:e augusti.
Närvaron arrangeras med monter och monterprogrammet FIKA with och Svenska paviljongen
med liveakter i lokal utanför mässhallen. Vi välkomnar alla professionella Sverigebaserade
danskonstnärer att söka för medverkan i programmet, se mer info nedan. Du behöver inte vara
medlem i Danscentrum för att medverka.
Swedish Dance - monter på NRW Forum
På konsthallen NRW Forum arrangeras Tanzmesses mässdel. Mässan har öppet för besökare
tors-lör 27-29:e augusti kl 9.30-14.30. På mässan arrangerar Danscentrum Riks montern Swedish
Dance där alla Sverigebaserade danskonstnärer är välkomna att presentera sig själva och/eller sitt
marknadsföringsmaterial.
I montern arrangerar vi monterprogrammet FIKA with kl 10.30-11.30 & 13.30-14.30. FIKA with
ger dig som danskonstnär/producent en plats för att träﬀa arrangörer/samarbetspartners du
önskar möta under mässan. Välkommen att anmäla ditt intresse för medverkan i FIKA with via
blankett nedan, senast den 6 mars. FIKA with programmet annonseras i vår trycksak. Det utgår
ingen ersättning för medverkan.
Öppen utlysning - Svenska paviljongen
För att ge svenska konstnärskap möjlighet att presentera sig live arrangerar vi under två dagar en
svensk paviljong kl 14.30-18.00, efter mässans stängning. Till den svenska paviljongen söker vi
konstnärer som vill visa ca 10 min utdrag vid två - tre tillfällen under någon av de dagar
paviljongen arrangeras. För medverkan utgår gage om 12-18.000 kr inkl moms beroende på
antalet medverkande artister, en schablonsumma för resor och boende samt registreringsavgiften
till Tanzmesse för de medverkande.
Intresseanmälan sker genom blankett nedan senast den 6 mars 2020. Beslut om medverkan
meddelas konstnärerna i april 2020. Urvalet görs i samverkan med Danscentrums
medlemsorganisationer och tar hänsyn till spridning, uttryck, internationell turnébarhet och
praktiska förutsättningar.
Om Tanzmesse
Internationella tanzmesse nrw är den största professionella internationella sammankomsten inom
dansfältet och arrangeras vartannat år i augusti i Düsseldorf. Tanzmesse består av ett
mässprogram på NRW Forum och ett föreställningsprogram på olika spelplatser runt om i staden
med huvudsaklig spelplats på Tanzhaus NRW.
Som Sverigebaserad danskonstnär kan du själv anmäla dig för deltagande via Danscentrums
monter Swedish Dance (Booth attendant, kontakta Amy Fee) eller som egen Professional visitor,
båda kostar 125 EUR. Du som är ansluten till eller medverkande med egen monter, meddela
gärna detta så snart som möjligt så ert material kan inkluderas i montern Swedish Dance.
Projektledare för den svenska närvaron är Hanna Falk, svensk dansproducent nu boende i
Düsseldorf i samarbete med Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Riks.
Kontakt:
Hanna Falk
070-733 89 11
hanna@falksprojekt.se

Amy Fee
0722-149 159
amy.fee@danscentrum.se

Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, i samarbete med Danscentrum Norr,
Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd.

Intresseanmälan/ansökan skickas senast den 6 mars 2020 till hanna@falksprojekt.se
INTRESSEANMÄLAN FÖR MEDVERKAN FIKA with
Konstnär
Namn
Adress
Mejl
Telefon
Länk till konstnärskap
Jag är redan anmäld för medverkan i Tanzmesse
via monter eller egen registrering
Önskemål om matchning
Jag är intresserad av att möta och nätverka med
arrangör/koreograf/samarbetspartner etc.
Tanzmesses Exhibitors list

ANSÖKAN OM MEDVERKAN SVENSKA PAVILJONGEN
Konstnär
Namn
Adress
Mejl
Telefon
Verk
Titel
Längd på utdrag
Antal medverkande artister
Motivera varför verket passar att visas i detta
sammanhanget
Länk till video
Länk till övrigt material

