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2018/2019
MOVE Ostrava, který je součástí Kulturního centra Cooltour Ostrava z.ú. vyhlašuje
výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí rezidenčních pobytů na sezónu 2018/2019.

O našich rezidenčních pobytech:

Od roku 2014, kdy vznikl MOVE Ostrava jsme poskytli již desítky rezidenčních pobytů
umělcům, kteří naše prostory využívali v různých fázích přípravného procesu od
prvních hledání pohybového materiálu až po dokončování světelných a technických
detailů. Dáváme si záležet na tom, aby se u nás rezidenti cítili dobře, měli možnost se
setkávat s místními umělci i lidmi a poznávat prostředí, ve kterém se pohybují. Po dobu
rezidence také mohou navštěvovat naše kulturní akce zdarma a pořádané workshopy
s výraznou slevou. Jsme rádi, když se k nám rezidenti vrací ať již s představením, na
kterém u nás pracovali, v rámci festivalů nebo jen tak, protože nás mají rádi a stýská se
jim. Někteří performeři si naše prostory oblíbili natolik, že se vrací pravidelně, někdy
i vícekrát do roka. Svým rezidentům se také snažíme poskytnout mediální prostor
a zprostředkovat kontakty pro usnadnění další komunikace a nabízení repríz představení.
Zaslané žádosti budou posouzeny odbornou komisí a do konce října 2018 budou
všichni zájemci informováni, jestli bylo jejich žádosti vyhověno.

Co nabízíme:

- možnost využívat prostorů dle rezidenčních programů.
- Přímo v prostorech Kulturního centra Cooltour je rovněž k dispozici pokoj s třemi
postelemi a rozkládacím gaučem (k dispozici jsou navíc také matrace), případně
můžeme poskytnout asistenci při shánění jiného ubytování. Cena ubytování je 100,- Kč
na osobu a den
- v případě potřeby můžeme poskytnout zvací dopis, případně další potřebné věci k
žádostem o granty atd.
- po celou dobu rezidence k dispozici produkční Petr Kiška, který se bude starat o
blaho rezidentů, pohodlí a všechny potřeby. V případě zájmu poskytne i služby
průvodce.
- poskytnutí potřebných kontaktů
- v případě zájmu provázání s místní scénou
- služby fotografa
- možnost navštěvovat kulturní akce pořádané Kulturním centrem Cooltour zdarma
- možnost navštěvovat workshopy MOVE Dance Studia s výraznou slevou
- příjemné a familiérní prostředí (ale zase ne přehnaně)

Co požadujeme:

- v průběhu rezidence uspořádat ukázku Work in Progress nebo workshop pro
veřejnost nebo MOVE Dance Company dle dohody
- umístění informace o podpoře ze strany Kulturního centra Cooltour a MOVE
Ostrava na materiálech k představení.V případě, že je to možné, umístit také loga,
případně logo dle dohody.
- umožnit vytvoření obrazových materiálů, dokumentujících rezidenci v rozsahu dle
dohody
- nabídnout představení po jeho dokončení k zařazení do dramaturgie Kulturního
centra Cooltour, pokud představení vznikne (samozřejmě nemyslíme zdarma)

Rezidenční programy:
Velký rezidenční program:

Rezident získá v dohodnutém termínu k dispozici prostory „Nové scény“ kulturního
centra Cooltour. Dle dohody mu bude poskytnuta osvětlovací a ozvučovací technika,
baletizol (dancefloor) a další vybavení dle potřeby. Nákres prostoru je k dispozici v
příloze výzvy na webových stránkách cooltourova.cz/rezidence. Možnosti zavěšení lan,
šál a dalšího vybavení je možné pro předchozí konzultaci (v zhruba 6ti bodech) Výška
prostoru od podlahy k vazníkům je 5m (v nejvyšším bodě), od podlahy ke stropu je
výška 9m (v nejvyšším bodě).
Termín rezidence: Listopad 2018 – Leden 2019

Malý rezidenční program:

Rezidentovi bude poskytnut taneční sál o rozměrech 12,9 x 5,3 metru se zrcadly,
baletními tyčemi a ozvučovací technikou. Podlaha sálu je pokryta dřevěnými deskami a
baletizolem. Sál je možno využívat mimo časy pravidelných lekcí a víkendových seminářů (viz příloha na webu www.cooltourova.cz/rezidence).
Termín rezidence: Listopad 2018 - Duben 2019

Jak zažádat o rezidenci:

Na e-mailovou adresu lets@moveostrava.cz zašlete:
- Informace o Vás (včetně předchozích prací, úspěchů, mediálních ohlasů atd.)
- informace o Vašem projektu (včetně fotografií, videí, pokud existují)
- termín (případně termíny), ve kterých byste měli o rezidenci zájem
- vaše požadavky (prostory, technika, ubytování, speciální požadavky)

Deadline 24.10.2018

