Utlysning: European Writers Lab
I forbindelse med Theatre Café Festival 2014 - 2015 utlyser
vi en eksklusiv mentorordning:
Det velges ut en lovende dramatiker fra hvert av de fire
deltakerlandene: Storbritannia, Tyskland, Nederland og
Norge. Hver deltaker blir koblet opp mot to mentorer, en fra
sitt eget land, og en fra et av de andre landene. Alle
mentorene vil være erfarne dramatikere.
Deltakerne møter sin internasjonale mentor tre ganger, på
hver av de lokale Theatre Café Festivals i Storbritannia,
Oslo og Berlin. I tillegg vil de få jevnlig oppfølging mellom
festivalene av sin lokale mentor.

Arbeidssamlinger

På alle festivalene arrangeres det skreddersydde arbeidssamlinger som vil inneholde:
•

Arbeidsmøter mellom deltakerne og de internasjonale mentorene

•

Eksklusive workshops og seminarer med eksperter fra andre relevante fagfelt

•

Deltakerne får også tilgang til alle de øvrige arrangementene på festivalene

Mål
I løpet av prosessen utvikler de fire deltakerne hvert sitt helaftens verk for et ung publikum som presenteres på
Theatre Café Festival i Amsterdam.

Festivalene
•

Theatre Café Festival UK: Februar 2014

•

Theatre Café Festival Oslo: 25. - 27. april 2014

•

Theatre Café Festival Berlin: November 2014

•

Theatre Café Festival Amsterdam: April / May 2015 - presentasjon av de ferdige verkene!

Deltakerne må binde seg til å være med på alle festivalene. Reise og opphold dekkes av European Writers Lab.
Endelige datoer for festivalene bekreftes etterhvert.

Krav til søkere

Vi leter etter deg som:


er på begynnelsen av din karriere som dramatiker



har hatt 2-3 av dine stykker satt opp



kan vise til en genuin interesse for å skrive for barn og unge



kan dedikere deg til å delta på hele prosjektet, fra februar 2014 til mai 2015



har gode referanser



snakker godt engelsk

Innhold i søknaden


CV



Ett helaftens dramatisk verk (evt. flere kortere verk)



Motivasjonsbrev - på engelsk



Minst to relevante referanser (det kan være fra en regissør som har satt opp et av stykkene dine, en
dramaturg, en teatersjef, en skrivelærer eller lignende)

Søknaden sendes til oslointernasjonaleteater(a)gmail.com. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

SØKNADSFRIST
30. august 2013
Det velges kun ut en dramatiker fra Norge, så det vil være hard konkurranse. Lykke til !

Samarbeidspartnere
•
•
•
•

Company of Angels, Storbritannia
GRIPS Theater, Tyskland
Toneelmakerij, Nederland
Imploding Fictions / Oslo Internasjonale Teater, Norge

European Writers Lab og Theatre Café Festival 2014 - 2015 er støttet av blant annet EU. Vi tar forbehold om
endringer i innhold og datoer.

