Residens
Cirkus

Ett internationellt kulturhus mitt i glesbygden – det är vad Teatermaskinen sedan 1997 skapat i skogarna utanför Riddarhyttan.

Västmanlandsmusiken utlyser residens för
samtida Cirkus hos Teatermaskinen, Riddarhyttan
Residens samtida cirkus:
Två veckors vistelse hos Teatermaskinen i Riddarhyttan för upp till fyra cirkuskonstnärer.
Valfri period väljs mellan 10:e och 30:e juni 2019.
I RESIDENSET INGÅR
• Resor för 4 personer t/tr avreseort inom
Norden – Riddarhyttan.
• Boende för fyra personer i Riddarhyttan.
• Möjlighet att laga mat både vid residenslokalen
samt vid boendet.
• Teatermaskinens ”Kuben” med en scenyta på
minimum 10x10 m2 och takhöjd 8 m till balkar.
Mellan balkar 9-10 m. Golvytan är större utan
dansgolv.
• Ljud, enklare ljus, dansgolv, dansmatta,
riggningsmöjligheter.
• Teknisk support.
• Konstnärlig feed-back om så önskas.
• Produktionsarvode på 6 000 kr i veckan per
person exkl moms. Utbetalas mot faktura.
KRITERIER
I residenset ingår ett publikt möte med lokalsamhället
genom en öppen repetition, ett work in progress, en
föreställningsform eller vad som passar residenskonstnärerna bäst. Det är viktigt för oss på Västmanlandsmusiken och för våra residensvärdar att knyta
an till lokalsamhället och att skapa en långsiktig
publikutveckling. Planering sker tillsammans med er
residenskonstnärer.

VEM KAN SÖKA?
Verksamma cirkusartister.
OM RESIDENSET
Västmanlandsmusiken vill vara en plattform för utveckling och förnyelse av cirkus av nationell betydelse
och skapa en regional infrastruktur för detta. Vi vill
verka för att den samtida cirkusen får en större plats
på scener och i samhället i stort genom att:
•

•

•

konstnärerna får tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utveckling av det egna
konstnärliga uttrycket. Med eller utan tanke på
färdig produktion.
låta publiken delta i den konstnärliga processen
under ett publikt möte, och därmed fördjupa
relationen till lokalsamhället.
det publika mötet engagerar fler arrangörer i ett
tidigt skede, för att kunna ta emot ett work in
progress eller färdigt verk längre fram.

Sista
ansökningsdag
17 mars!

VÄSTMANLANDSMUSIKEN UTLYSER RESIDENS FÖR SAMTIDA CIRKUS HOS TEATERMASKINEN, RIDDARHYTTAN.

Residens Cirkus
OM VÄSTMANLANDSMUSIKEN
Västmanlandsmusiken jobbar för att du, oavsett hur
gammal du är eller var du bor, ska ha tillgång till ett rikt
kulturliv. Västmanlandsmusiken bidrar till att ca 800
evenemang kan genomföras varje år i länet och har till
uppgift att förse Västerås Konserthus med ca 200 av
dessa, varav en del utgörs av husorkestern, Västerås
Sinfonietta.
Regional musik, dans & cirkus är den gren inom
Västmanlandsmusiken där samarbetet med lokala
arrangörer, musikföreningar och kulturinstitutioner
runt om i länet bedrivs. En del av arbetet ägnas åt
residensverksamhet.
www.vastmanlandsmusiken.se

OM TEATERMASKINEN
Teatermaskinen ligger i Riddarhyttan i Skinnskattebergs
kommun, Bergslagen, Västmanlands län. Byn har ett
30-tal boenden och vid Teatermaskinens lokaler finns
även en utomhusscen samt bastu vid sjön nedanför.
Utomhusscenen är 170 m2 stor, byggd i trä och kan användas vid lämpligt väder av residenskonstnärerna.
Teatermaskinen grundades 1997 av frilansande scenkonstnärer som har skapat en internationell mötesplats
för scenkonst, folkbildning och forskning, genomfört
festivaler, och byggt den s.k. Maskinteatern. Där varvas
produktioner, residens och utbildning. Verksamheten
bygger på samarbeten mellan konstnärer och olika delar av samhället. Den nystartade Kulturreservatets Folkhögskola erbjuder sökbara utbildningar som sätter den
icke-institutionella konsten, kulturen, lokalsamhället och
det livslånga lärandet i centrum.
www.teatermaskinen.com

Ansökan

Sista
ansökningsdag
17 mars

Ansökan sker via mail och skickas till: hellen.smitterberg@vastmanlandsmusiken.se
Ansökan är öppen till och med den 17:e mars. Urvalet sker på Västmanlandsmusiken genom
Dans & Cirkusansvariga. Svar ges senast den 27:e mars.
Ansökan ska innehålla en kort presentation av dig/er som sökande. Vi vill gärna ha länkar till
tidigare material samt en presentation av vad du/ni vill arbeta med under residenset. Gärna
visuellt material, om möjligt.
Två veckor efter avslutat residens ska en kortare utvärdering av residenstiden ha genomförts
av dig/er residenskonstnär/er. Även denna skickas till ovanstående mailadress.
För frågor kontakta Hellen Smitterberg på mail eller telefon: +46 706 33 10 23
Välkommen att söka!
Dans & Cirkus
Västmanlandsmusiken

Residenset genomförs med stöd av Kulturrådet

