HAJDE TE KHELAS
Concursul de dans al ERIAC
pentru a reinventarea și promovarea dansului moștenit al romilor
SESIUNE DESCHISĂ
Hajde Te Khelas - Concursul de dans al ERIAC invită romii din întreaga lume, care sunt
experți în dans, arta mișcării și coregrafie, care dansează singuri, în perechi sau în grupuri
mai mari, să prezinte virtuozitatea și diversitatea dansului romilor moștenit, transmis din
generație în generație, prin aplicarea cu un scurt videoclip de dans.
Hajde Te Khelas este un concurs de dans bazat pe merit, care are în vedere următoarele
criterii:
- păstrarea mișcărilor și formelor dansului tradițional;
- virtuozitatea mișcării și exprimarea emoțiilor prin dans;
- intenția coregrafiei și prezentării;
- autenticitatea mișcărilor anumitor tradiții regionale;
- reinventarea dansului rom moștenit în arta contemporană a dansului și a mișcării.
Trimiteți-ne videoclipul dvs. scurt și CÂȘTIGAȚI unul din premii, în timp ce sărbătorim
diversitatea tradițiilor de dans rom prin Hajde Te Khelas - Concursul de dans al ERIAC!
Juriul internațional alcătuit din experți va selecta 10 câștigători:
PREMIUL 1 - 1500 €
PREMIUL 2 - 1000 €
PREMIUL 3 - 700 €
Restul de 7 finaliști vor primi o sumă de 250 €.

Videoclipul cu cele mai multe vizualizări pe Facebook primește Premiul Publicului în
valoare de 1000 €!
CUM SE APLICĂ?
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile








Videoclipul trebuie să dureze maxim 2 minute;
Dansează singur, cu prietenii sau cu familia;
Fiecare interpret poate aplica o singură dată (cu un singur videoclip);
Videoclipul trebuie să fie înregistrat după publicarea acestui apel (după 8 iunie);
Videoclipurile vor fi încărcate pe canalul de Facebook al ERIAC. Distribuie și dă like
videoclipului pentru a primi premiul publicului!
Vă rugăm să trimiteți creații originale;
Videoclipurile care utilizează muzică protejată prin drepturi de autor, pot fi puse pe
mut automat de către Facebook din cauza încălcării drepturilor de autor, dar vor
rămâne încontinuare parte din concurs.

Trimiteți la ERIAC înregistrarea dvs. de dans ca videoclip pe unul dintre următoarele canale:




mesaj Facebook la Institutul European Rom pentru Arte și Cultură ERIAC
E-mail cu subiectul „HAJDE TE KHELAS” (eriac@eriac.org)
WeTransfer (eriac@eriac.org)

Alte modalități de trimitere nu sunt eligibile.
Videoclipurile trebuie trimise până la data de 30 iunie 2020, ora 18:00 CET
FORMATUL VIDEOCLIPULUI: Trimiteți un fișier original (MP4 sau MOV), un videoclip care
există deja pe YouTube sau pe alte link-uri nu este eligibil1.
Următoarele informații trebuie trimise împreună cu videoclipul:
 Denumirea artistului (artiștilor) sau a grupului de dans
 Adresa dvs. de e-mail
 Orașul și țara de reședință
 Stilul de dans
 Informații pe care le cunoașteți despre originea sau tradiția dansului pe care îl
interpretați
Cine va juriza?
Un juriu internațional alcătuit din experți va decide premiile
Numele membrilor juriului:
- Isaac Blake (dansator, coregraf, director executiv al Romani Cultural & Arts Company din
Cardiff)
- Rosamaria Kostic Cisneros (dansatoare, istoric și critic al dansului, colegă de cercetare la
Centrul de Cercetare a Dansului din Universitea Coventry)
- Belen Maya (dansatoare de flamenco, coregrafă și trainer)
- Sani Rifati (baterist, cântăreț, dansator și instructor de dans)
- Toby Gorniak (dansator, co-fondator-CEO al Street Factory)
- Attila Szanto (coregraf, dansator și lider al Roma Fest din România)
Juriul va decide câștigători ținând cont de:
 Virtuozitate în dansul tradițional
sau contemporan
 Creativitate
 Coordonare





Ritm
Originalitate
Demonstrarea tradiției dansului și
talentului romilor

TERMEN LIMITĂ
Videoclipurile pot fi trimise începând cu 8 iunie 2020, până pe 30 iunie 2020, ora 18:00
CET. Vă rugăm să luați în considerare că videoclipurile trimise după acest termen nu pot fi
acceptate.
Câștigătorii vor fi anunțați pe 20 iulie 2020 și premiile vor fi înmânate (transferate) până la
începutul lunii august!

Prin participarea la competiția online, sunteți de acord că ERIAC va stoca datele dvs. de contact
pentru a vă oferi informații sau oportunități suplimentare. ERIAC nu va transmite datele dvs. către
terți.
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