#4
«The Body Draws Circles»
Et performanceprosjekt
basert på kroppen og kroppens fysiske
uttrykk.
PÅ FABRIKK 1 I TISTEDAL
UTENFOR HALDEN
16. - 21.MARS 2015.

Dette er en åpen invitasjon til alle som har lyst til å være med på et
spennende og undersøkende kunstprosjekt på FABRIKK1 i Tistedal
utenfor Halden. Vi leier et rom i fabrikken og skal sammen utvikle en
ny forestilling på 5 dager. Du inviteres til å jobbe selvstendig med
ditt eget uttrykk og som del av en felles gruppe med regi/koreografi
tilrettelagt av teamet.
Prosjektet, som er et tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere fra
Norge og Sør-Afrika, utgjør #4 «The Body Draws Circles».
#1 av «The Body Draws Circles» ble gjennomført i Henningsvær
i Lofoten, mai 2014
#2 ble gjennomført i Cape Town, Sør Afrika i september 2014
#3 er et års-prosjekt fra januar 2015 til januar 2016 i studio
E 39 i Os utenfor Bergen
Det kunstneriske teamet bak «The Body Draws Circles» består av
HEGE GABRIELSEN: danser og koreograf (Oslo) ansvarlig fra Nord
HANNAH LOEWENTHAL: danser og kunstner (Cape Town,SørAfrika) ansvarlig fra Sør
HEIDI TRONSMO: sanger, komponist og dramatiker (Os, Bergen)
SIRI AUSTEEN: lydkunstner (Oslo)
VIGDIS HAUGTRØ: billedkunstner/installasjon (Trondheim)

Det er også en forutsetning at man i forkant av #4»The Body Draws
Circles» er med på «RESONANCE» - en workshop på Scenehuset
i Oslo med Hannah Loewenthal, 13. -15.mars.
Vi vil i prosjektet undersøke kroppens resonans i forhold til det
konkrete stedet, til våre valgte temaer, til rom, lyd, stemme og lys.
Vi skal se hvordan ulike uttrykk og kvaliteter skaper dynamiske
relasjoner og komponere dette sammen til en forestilling som vises
for publikum 20. og 21.mars.
Vi møtes hver dag i et felles rom hvor bevegelse er utgangspunkt for
videre arbeid individuelt og i mindre grupper. Vi videreutvikler ideer
som har kommet til uttrykk gjennom tidligere prosjekter, samtidig
som vi utvikler materiale fra det som spontant oppstår i FABRIKK1.
Du er velkommen til å delta i dette kunstprosjektet, enten du har
erfaring fra lignende prosjekter og/eller er interessert i å utforske
dine egne utrykk i en gruppesammenheng. Vi bor og jobber på
FABRIKK1. Fosseveien 14. Tistedal.

Alle i teamet har bakgrunn i Gabrielle Roth´s 5 Rytmer. Dette er en
forutsetning for å bli med i prosjektet som gir oss et felles fundament i dansen.
PÅMELDING kontakt Hege på mail - hege-ga@online.no
PRIS for å være del av prosjektet: kr 1200,- for hele uka
LOSJI til kr. 1000,- pr. person for hele uka.

FABRIKK1 var i sin tid et bomullspinneri og huser i dag ulike verksteder og
atelier for 12 kunstnere fra Oslo.

