Kære Rasmus!
Teater Momentum ansætter hvert år en kunstnerisk leder, som skal skabe ny
scenekunst ud fra opgaver stillet af Momentums kunstneriske råd. I sæsonen
2013-2014 er du kunstnerisk leder for - Momentum vol. 7.
Du skal løse følgende opgaver, der udgør teatrets sæsonprogram:

Opgave 1 – HOLDET. Sammensæt inden d. 1. juni 2013 et ensemble som – ud
over dig selv – består af tre eller fire skuespillere.
Opgave 2 – BREVET. Skriv et brev til de kunstneriske ledere for Momentum
vol. 1-6. I dette brev skal du beskrive dine forventninger og
retningslinjer for arbejdet på Momentum i sæson 1314. Brevet skal være
offentligt tilgængeligt.

Opgave 3 - ”Bonnie & Clyde er døde”
a. Skab og præsenter en forestilling om et kup og en flugt.
b. Forestillingen skal foregå i en lejlighed og i en bank. Helst en
rigtig bank med rigtige penge.
c. Forestillingen skal skabes med inspiration i den græske gud Hermes.
d. Forestillingen skal skabes i samarbejde med en dramatiker, som du selv
vælger.

Opgave 4 – ”Romeo & Julie er døde”
a. Skab en forestilling, som starter med dødsscenen i Shakespeares ”Romeo
og Julie”.
b. Du og holdet kan frit sammensætte handlingen i stykket, men I må kun
bruge replikker skrevet af William Shakespeare.
c. Stykket skal forholde sig til døden.

Opgave 5 –”Linda & Valentin er døde”
a. Skab og præsenter en forestilling, der foregår det år hvor du fylder
100 år, hvis du lever så længe.

b. Du skal i forestillingen gætte på en situation, der afgørende påvirker
dit førstefødte barn.
c. Vi vil anbefale, at du udvikler denne forestilling i samarbejde med en
dramatiker.

Opgave 6 - DOKUMENTET
a. Dokumentér dit arbejde løbende med videooptagelser
b. Læg disse optagelser på nettet.
c. Skriv endnu et brev til de kunstneriske ledere af
vol. 1-6, hvori du beskriver dine erfaringer med
Momentum.

Rækkefølgen af opgave 3, 4 og 5 skal besluttes i aftale med teatrets
administrative ledelse.
Du bedes svare skriftligt på, hvordan du vil løse disse opgaver. Vi vil
forbeholde hos ret til at svare igen.
Du kan forvente, at en repræsentant for det kunstneriske råd ser dine
forestillinger og at rådet derefter samlet vurderer om du har klaret den
enkelte opgave.
Når du har løst opgaverne bliver du fyret. På forhånd: Tak for din indsats!

Med Kærlig Hilsen Momentums Kunstneriske Råd
Trine Dyrholm , Lars Kaalund og Lasse Bo Handberg.

