


Beste dansers en makers van de euritmie scene, 

Wil jij jouw kunst verdiepen en je kwaliteit verbeteren? Staat de euritmische bewegingskunst 
op de voorgrond van je project en je wilt je werk in een derde context plaatsen? Lees dan 
verder over De AiR: Dutch edition Artist.inResidence.

Wij bieden in samenwerking met Theater De Roode Bioscoop in Amsterdam een ruimte aan 
voor repetities. Daarnaast ontvang je een honorarium. Doel is om je eigen voorstelling te 
maken. Naast je presentatie aan het eind van De AiR, presenteer je het op het Mimages 
Festival 2022 in Den Haag, op Eventeurythmie.TanzFestival°2 en minimaal op een 
zelfgeorganiseerd derde evenement. Het proces wordt vastgelegd op video en online 
uitgezonden. Uiteraard staan we klaar om je te helpen in het vinden van een accommodatie, 
muzikanten en andere interdisciplinaire kunstenaars, alsook voor het uitwisselen van ideeën.

Wat breng je mee?
Wat zijn onze eisen?

We zijn op zoek naar solo artiesten of groepen (maximaal 5 personen) die een euritmie studie 
hebben voltooid. Je brengt je eigen choreograaf of coach en als speciale uitdaging heb jij de 
taak om een ander evenement te zoeken om je werk te tonen. Je voelt de urgentie om je 
euritmische kunst te contextualiseren en een nieuw publiek te genereren.

De AiR loopt van 27-06-2022 t/m 16-07-2022. Uit alle aanvragen zullen overtuigende 
werkideeën worden geselecteerd. Voor audities wordt je in Den Haag uitgenodigd. 

Spreekt dit je aan? Stuur ons dan jouw overtuigende aanvraag! Jouw aanvraag kan in 
tekstvorm of als video (max. 5 minuten lang) uiterlijk toot 24 april 2022 ingediend worden bij 
contact@eventeurythmie.com. 

De volgende vragen zijn voor ons van belang en moeten in de aanvraag worden beantwoord.

● Wat is je motivatie?
● Beschrijf je concept?
● In welke context zie jij jouw kunst?

● Beschrijving van het team/ de kunstenaar(s)
● Biografie van elke artiest plus foto's.
● Stuur ons een of twee videos van jouw/

 jullie in beweging.

Heb je vragen? Mail ons of bel Marthy +31650827907.

We kijken uit naar je aanvraag!

Het DeAiR.OrgaTeam,
Juliette, Tanja & Marthy
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