Kære Erik!
Teater Momentum ansætter hvert år en kunstnerisk leder,
som skal skabe ny scenekunst ud fra opgaver stillet af
Momentums kunstneriske råd. I sæsonen 2014-2015 er du
kunstnerisk leder for - Momentum vol. 8.
Du skal løse følgende opgaver, der tilsammen udgør
teatrets sæsonprogram:

Opgave 1 – HOLDET. Sammensæt inden d. 1. juni 2014 et
ensemble som – ud over dig selv – består af tre til
fire skuespillere. Du må ikke tidligere have arbejdet
sammen med de skuespillere du ansætter.

Opgave 2 – MANIFESTET. Skriv et manifest, som beskriver
mål og midler for Momentum vol. 8. Manifestet skal være
offentligt tilgængeligt.

Opgave 3 - ”Underskud til Momentum”
a.

Skab og præsenter en forestilling ud fra din
egen ide, som bærer titlen ”Broke”.

b.

Forestillingen skal referere til H.C Andersens
”Pigen med Svovlstikkerne”

c.

Der skal serveres fed mad til forestillingen.

d.

Forhold dig i forestillingen til Momentums og
dansk kunstlivs vanskelige økonomiske forhold og
Momentums kommende forhandlinger med Odense
Kommune.

Opgave 4 – ”Guld til Momentum ”
a.

Skab en forestilling, ud fra titlen ”Teater til
salg”
b.
Al scenografi fra opgave 3 skal være til salg
til publikum.
c.
Når noget bliver solgt skal det erstattes med et
billede af den solgte genstand. Prissætningen kan
svare til markedsværdi.

Opgave 5 –”Diamanter til Afrika”
a.

Skab og præsenter den forestilling, du i din
ansøgning har beskrevet under titlen ”Diamonds &
Secrets”
b.
Sørg for at der under forestillingen er live
kontakt til Afrika.
c.
I løbet af forestillingen skal du sikre, at
teatret donerer de penge, som er tjent i opgave 4,
ved salg af genstande, til Afrika. Du kan
dokumentere salget og bruge dokumentationen i
kunstnerisk øjemed.
Opgave 6 - DOKUMENTET
a. Dokumentér dit arbejde løbende med videooptagelser
b. Lad disse optagelser tjene almenvældet – på en måde
som du finder rigtig.

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.

