HAJDE TE KHELAS – ХАЙДЕ ТЕ КЕЛАШ
ERIAC Танцов конкурс
за преоткриване и популяризиране на ромското танцово наследство
ОТВОРЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Hajde Te Khelas - ERIAC Dance Contest призовава всички ромски експерти по танцово,
движещо изкуство и хореография, които се представят самостоятелно, по двойки или в
по-големи групи от цял свят, за да представят виртуозността и разнообразието на
ромското танцово наследство, предавано от поколение на поколение като
кандидатствате с кратко танцово видео.
Hajde Te Khelas е танцово състезание на базата на заслуги, което отчита следните
критерии:
- възстановяване на традиционните танцови движения и форми;
- виртуозност на движението и изразяване на емоциите чрез танца;
- намерение за хореография и представяне;
- автентичност на движенията на определени регионални традиции;
- възстановяване на ромското танцово наследство в съвременното танцово и движение
в изкуството.
Изпратете ни вашето кратко видео и СПЕЧЕЛЕТЕ една от единадесетте награди,
докато отпразнувате разнообразните ромски танцови традиции чрез Hajde Te Khelas
ERIAC Танцов конкурс!
Видеото с най-много гледания във Facebook получава наградата на публиката с дарение
от 1000 евро!
Международното експертно жури избира 10-те победители:
1-во - 1500 €
2-ри - 1000 €
3-то - 700 €
Останалите 7 финалисти получават дарение от 250 евро.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
Моля, прочетете внимателно инструкциите
● Видеоклипът трябва да е максимум 2 минути;
● танцувайте сами, с приятелите си или със семейството си;
● Всеки изпълнител може да кандидатства само веднъж (с един видеоклип);
● Видеоклипът трябва да бъде записан след публикуването на този разговор (след 8
юни);

● Видеоклиповете ще бъдат качени във Facebook канал на ERIAC. Споделете и
харесайте видеоклипа, за да получите наградата на публиката!
● Молим за оригинални творения
● Видеоклипове с проблеми с авторските права върху музиката може да бъдат
заглушени автоматично от Facebook, но все пак ще останат част от конкурса

Изпратете ERIAC вашия танцов запис като видео по един от следните канали
● Facebook съобщение до European Roma Institute for Arts and Culture ERIAC
● Имейл с темата „HAJDE TE KHELAS“ (eriac@eriac.org)
● WeTransfer (eriac@eriac.org)
Други начини за представяне не са допустими.
Видеоклиповете трябва да бъдат изпратени до 30 юни 2020 г., 18:00 ч. CET
ФАЙЛ ФОРМАТ: Изпратете оригинален файл (MP4 или MOV), съществуващите
YouTube или други връзки не отговарят на условията.1
Следната информация трябва да бъде изпратена заедно с видеоклипа ви:
 Име на изпълнителя (ите) или танцова група
 Вашият имейл адрес
 Град и държава на пребиваване
 Танцов стил
 Информация, която знаете за произхода или традицията на танца, който
изпълнявате
Кой ще съди?
Международно експертно жури ще вземе решение за наградите
Имена на членовете на журито:
- Аѝсак Блеѝк – Isaac Blake (танцьор, хореограф, изпълнителен директор на
ромската културна и изкуствена компания в Кардиф)
- Розамария Костик Циснерос - Rosamaria Kostic Cisneros (танцьор, историк на
танци и критик, научен сътрудник в Центъра за изследвания на танца на
университета в Ковънтри)
- Белен Мая – Belén Maya (испански танцьор на фламенко, хореограф и педагог)
- Сани Рифати – Sani Rifati(барабанист, певец, танцьор и инструктор по танци)
- Тоби Горняк – Toby Gorniak (танцьор, съосновател и изпълнителен директор на
Street Factory)
- Атила Санто (хореограф, танцьор и ръководител на фестивал RomaFest в
Румъния)
Журито решава за победителите въз основа на:
Виртуозност в традиционния или съвременен танц
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Участвайки в онлайн конкурса, вие се съгласявате, че ERIAC ще съхранява вашите данни за контакт за
предоставяне на допълнителна информация или възможности. ERIAC няма да предава вашите данни на
трети страни.







Творчество
Координация
Ритъм
Оригиналност
Демонстрация на ромското танцово наследство и талант

Краен срок
Видеоклипове могат да бъдат изпращани от 8 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г., 18:00 ч.
CET. Моля, обърнете внимание, видеоклипове, изпратени след този срок, не могат да
бъдат приети.
Победителите обявени на 20 юли 2020 г. и дарения, раздадени (прехвърлени) до
началото на август!

