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Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Στέγης Χορού Λεμεσού
Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2020
Η Στέγη Χορού Λεμεσού ανακοινώνει το πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης MOVING THE
NEW για το 2020.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας έχει ως βασικό πυρήνα την καλλιτεχνική έρευνα στον τομέα των
παραστατικών τεχνών. Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τους στόχους της Στέγης Χορού Λεμεσού οι
οποίοι επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και συνεχή εξέλιξη των καλλιτεχνών των
παραστατικών τεχνών, στην ανάπτυξη κοινού και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην
ευρύτερη Ευρωπαϊκή χορευτική/καλλιτεχνική πραγματικότητα.
Η Στέγη Χορού Λεμεσού διατηρεί ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το
δίκτυο των συνεργατών της. Είναι μέλος των διεθνών δικτύων European Dancehouse Network
και Aerowaves και προσφέρει στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες την ευκαιρία για προσωπική
και καλλιτεχνική ανάπτυξη μέσα από ένα σημαντικό και ευρύ δίκτυο επαφών.
Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, τα τελευταία χρόνια η Στέγη Χορού Λεμεσού έχει
προσφέρει φιλοξενίες για καλλιτέχνες (που διαμένουν στην Κύπρο αλλά και το εξωτερικό) μέσα
από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your
Age’, ‘Leim’, ‘Micro Macro Dramaturgies in Dance' καθώς και μέσω του φεστιβάλ Open House.

Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και
προσκαλεί νέους και ώριμους καλλιτέχνες -που διαμένουν στην Κύπρο- να υποβάλουν τις
προτάσεις τους. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε καλλιτέχνες που κινούνται στο πεδίο της
χορογραφίας, της performance και της time-based art, που προσεγγίζουν την έννοια του

σώματος με ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν στην καλλιτεχνική τους
πρακτική μέσα από την έρευνα. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν στη δημιουργία ή στην
εξέλιξη υπάρχουσας ιδέας, σόλο ή ομαδικής δουλειάς η οποία ερευνά, επανεξετάζει,
επαναπροσδιορίζει ή επαναπροσεγγίζει υφιστάμενες φόρμες και πρακτικές των παραστατικών
τεχνών. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί πρόγραμμα φιλοξενίας για το τελικό στάδιο μιας
παραγωγής αλλά εστιάζει στην διαδικασία της έρευνας και της καλλιτεχνικής ανάπτυξης, με
βασικά εργαλεία τον χρόνο και την ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδοτήσεων μέσα από τις
διαφορετικές μορφές παρουσίασης της έρευνας στο κοινό. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και
στους καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν επιλεγεί σε παλαιότερα προγράμματα φιλοξενίας της Στέγης
Χορού Λεμεσού.
Το πρόγραμμα επιχορηγούν και στηρίζουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού.*
Όροι και προϋποθέσεις
– Περίοδος καλλιτεχνικής έρευνας: Φεβρουάριος-Οκτώβριος 2020
– Παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη: Απρίλιος, Ιούνιος και Οκτώβριος 2020
– Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας οι καλλιτέχνες θα συνεργαστούν με συγκεκριμένη
μέντορα/δραματουργό (Ροδιά Βόμβολου) με την οποία θα έχουν μηνιαίες ατομικές συνεδρίες,
διμηνιαίες ομαδικές συναντήσεις/εργαστήρια και οργανωμένες συζητήσεις ανατροφοδότησης με
το κοινό μετά από κάθε παρουσίαση.
– Συμμετοχή σε εντατικό εργαστήριο χορογραφίας/καλλιτεχνικής έρευνας με εξωτερικό μέντορα
(Μάιος 2020)
– Δραστηριότητες που απευθύνονται στην κοινότητα (παρουσιάσεις, εργαστήρια, συζήτηση με
το κοινό).
– Τελική παρουσίαση της έρευνας στο πλαίσιο του Οpen House Festival 2020
– Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τα τρέχοντα έξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας,
περιλαμβανομένου φαγητού, μετακίνησης από και προς τη Στέγη Χορού Λεμεσού, υλικά και
προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού κλπ. Η Στέγη Χορού Λεμεσού θα παρέχει υπογεγραμμένες
επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για
πιθανούς χρηματοδότες.
– Πιθανή διευθέτηση για φιλοξενία σε οργανισμούς/κέντρα στην υπόλοιπη Ευρώπη για την
συνέχιση της έρευνάς τους.
Χρονικό πλαίσιο
Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν μετά από συμφωνία των καλλιτεχνών και του συντονιστή
του προγράμματος στις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να
δεσμευτούν με την συμμετοχή τους για όλη την περίοδο του προγράμματος. Η παρουσία στις
προγραμματισμένες δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.
Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή για τις φιλοξενίες θα γίνει από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Στέγης και την μέντορα
του προγράμματος. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των
δειγμάτων δουλειάς, την πρωτοτυπία της ιδέας, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το
συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στην καλλιτεχνική ανάπτυξη του καλλιτέχνη, καθώς και
τη δυνατότητα εξέλιξης της αρχικής ιδέας σε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική έρευνα. Για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα η Στέγη Χορού Λεμεσού μπορεί να επιλέξει μέχρι και 3 προτάσεις.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020 ηλεκτρονικά
στο info@dancehouselemesos.com
Dance House Lemesos Artistic Development Programme
February - October 2020
The Dance House Lemesos announces the MOVING THE NEW artistic development residency
programme for 2020.
The residency programme has at its core the artistic research in the field of performing arts.
The programme serves the goals of the Dance House Lemesos that focus on encouraging the
continuous progress of local choreographers, dancers, artists from the field of performing arts,
audience development and the participation of the artists within the broader European dance
scene.
Dance House Lemesos has a strong international profile and continues to extend its network of
associates. It is a member of the European Dancehouse Network and Aerowaves International
Network and offers resident artists the opportunity for personal and artistic development within
this network of contacts.
Apart from the annual residency programme, Dance House Lemesos has been offering
residencies for artists (both local and international artists) through their participation in several
European programmes like ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim', 'Micro Macro
Dramaturgies in Dance' and through the Open House Festival.
Who can apply
The programme supports the development of experimental and cross-disciplinary art and
invites emerging as well as mature artists who live in Cyprus to submit their proposals.
Proposals may concern the creation or the development of a current idea, a solo or
collaborative work that critically investigates, challenges, and extends the existing norms and
practices of performing arts.
The invitation is also open to artists who had previously been selected for the programme
The residency program is supported and funded by the Cultural Services of the Ministry of
Education and Culture
Terms and conditions
– Artistic Research Period: February – October 2020
– Presentations of the work in progress: April, June and October 2020
–During the residency programme the artists will collaborate with an appointed by the Dance
House mentor/dramatourg (Rodia Vomvolou). With Mrs.Vomvolou the selected artists will
engage in private monthly mentoring sessions, meetings and workshops with the other
participants of the programme every two months and feedback sessions with audience
members after each showing.
– Feedback sessions with mentors/dramatourgs.
– Participation in a choreographic workshop in Cyprus (May 2020).
– Final presentation of their work / research during the Open House Festival 2020.

– Activities that involve the community (presentations, workshops, lectures).
– Posibility of arranging a residency to organizations / centers in Europe to continue their
research.
–Candidates are responsible for the current expenses throughout the residency, including food,
transportation to and from the Dance House Lemesos, materials and supplies, equipment
rental, etc. Dance House Lemesos will provide signed letters of support for external funding
and can provide advice for potential financiers.
Residency Timeframe
Residencies are scheduled by mutual agreement between accepted resident artist and the
Dance House program coordinator based on the above timeframe. The applicants must commit
to the entire season of the programme.
Selection process
The residency selection will be chosen by Dance House Lemesos Artistic Director and the
residency’s Mentor. Proposals are evaluated on the basis of the artistic quality of the submitted
work samples, the originality of the idea and the potential to be developed to a complete work.
Dance House Lemesos can select up to 3 proposals.
Proposals must be send latest by 17th January 2020 at info@dancehouselemesos.com
For more information visit http://www.dancehouse.com.cy/moving-the-new/

