HAJDE TE KHELAS/
АЈДЕ ДА ТАНЦУВАМЕ
Натпревар во танц на ERIAC
Со цел да се обнови и да се промовира ромското наследство во танцот
OТВОРЕН ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
Hajde Te Khelas (Ајде да танцуваме) – Натпреварот во танц на ERIAC ги повикува
ромските експерти во областа на танцот, уметничкото изразување и кореографите (кои
настапуваат самостојно, во парови или во поголеми групи од целиот свет) да
аплицираат со танц снимен во видео запис во којшто ќе ги претстават виртуозноста и
разноликоста на ромското културно наследство во танцот којшто се пренесува од
генерација на генерација.
Hajde Te Khelas е натпревар во танц кое е базирано врз заслуги и кое ги има
следниве критериуми:
-

обновување на танцови движења и форми;
виртуозност во движењето и изразувањето на емоции преку танцот;
намерата на кореографијата и преѕентацијата;
автентичност на движењата на одредени регионални традиции;
реинвенција на ромското наследство во танцот во современиот танц и
уметноста на движењето

Испратете ваш кус видео запис и ОСВОЈТЕ една од единаесетте награди
прославувајќи ја разноликоста на ромските танцови традиции преку Hajde Te Kelas –
Натпреварот во танц на ERIAC!
Видео записот со најмногу прегледи на Facebook ќе ја добие Наградата од
публиката во висина од 1000 евра!
Меѓународната жири-комисија ќе одбере 10 победници:
Прва награда – 1500 евра
Втора награда – 1000 евра
Трета награда – 700 евра
Останатите седум финалисти ќе добијат награда во висина од 250 евра.
КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА?
Ве молиме прочитајте ги внимателно инструкциите:
●
●
●

Видео записот треба да биде долг максимум 2 минути;
Танцувајте сами, со вашите пријатели или со вашето семејство;
Секој натпреварувач може да се пријави само еднаш (со само еден видео
запис);

●
●

●
●

Видео записот треба да биде снимен по објавувањето на овој повик (по 8.Јуни);
Видео записите ќе бидат објавени на Фејсбук страницата на ERIAC. Споделете
и кликнете ми се допаѓа на објавата на видео записот за да може истиот да ја
добие Наградата од публиката!
Ве замолуваме да испратите оригинални видео записи
Постои можност тонот на некои видео записи заради авторските права да биде
исклучен автоматски од страна на Фејбук, но и покрај тоа, натпреварувачите ќе
продолжат да бидат дел од натпреварот

Испратете го до ERIAC вашиот танц во форма на видео запис на една од
следните адреси:
● Facebook messenger на Европскиот Институт за уметност и култура на Ромите ERIAC
● На Email адресата со следниот текст во полето предмет “HAJDE TE KELAS ”
(eriac@eriac.org)
● WeTransfer (eriac@eriac.org)
Други начини на испраќање на видео записите не се дозволени.
Видео записите треба да ги испратите најдоцна до 30.06.2020, до 18:00 ч.
ФОРМАТ НА ВИДЕО ЗАПИСИТЕ: Испратете оригинален видео-фајл (MP4 или MOV),
youtube или други линкови не се дозволени.
Покрај видео записот потребно е да ги испратите и следниве податоци:
 Име на уметникот или танчерската група
 Ваша е.мејл адреса
 Град и држава во која живеете
 Стил на танцот
 Информација која ја знаете за потеклото или традицијата на танцот кој го
изведувате во видео записот кој го испраќате
Кој ќе биде жири-комисија?
Меѓународно жири составено од стручњаци ќе одлучува кој ќе биде добитник на
нградите:
Имиња на членовите на жири-комисијата:
- Ајзак Блејк (танчер, кореограф, Извршен директор на Друштво за ромска
култура и уметност од Кардиф, Велс)
- Розамарија Костиќ Циснерос (танчер, танцов историчар и критичар, dancer,
dance historian and critic, виш асистент за истражувањево Центарот за
истражување на Универзитетот во Ковентри, Англија)
- Белен Маја (фламенко танчерка, кореограф и едукатор од Шпанија)
- Сани Рифати (тапанар, пеач, танчер и инструктор по танц)
- Тоби Горњак (танчер, ко-основач, директор на Street Factory/Улична фабрика)
- Атила Шанто(кореограф, танчер и лидер на романскиот ROMAFEST)

Жири-комисијата ќе одлучува за победниците врз основа на следните критериуми:
 Virtuosity in traditional or contemporary dance
 Creativity
 Coordination
 Rhythm
 Originality
 Demonstration of Roma dance heritage and talent
 Виртуозност во традиционалните и модерните танци
 Креативност
 Координација
 Ритам
 Оригиналност
 Демонстрација на талентот и ромското наследство во танцот
Краен рок
Видео записите треба да се испраќаат од 8.Јуни најдоцна до 30.Јуни 2020, 18:00ч.
Видео записите испратени по крајниот рок нема да бидат прифатени.
Победниците ќе бидат објавени на 20.Јули 2020, а наградите ќе бидат исплатени на
почетокот од август.

