Kære Jacob!
Teater Momentum ansætter hvert år en kunstnerisk leder,
som skal skabe ny scenekunst ud fra opgaver stillet af
Momentums kunstneriske råd. I sæsonen 2015-2016 er du
kunstnerisk leder for - Momentum vol. 9
Du skal løse følgende opgaver, der tilsammen udgør
teatrets sæsonprogram:

Opgave 1 – HOLDET
Sammensæt inden d. 1. juni 2015 et ensemble som – ud
over dig selv – består af tre til fire
skuespillere/performere.

Opgave 2 – MANIFESTET
Skriv et manifest, som beskriver arbejdsmetode og
kunstneriske drømme for Momentum vol. 9.
Manifestet skal være offentligt tilgængeligt.

Vi ønsker, at du skaber en række adaptationer af andre
kunstværker. Adaptationerne skal forny og understrege
teatret, som en kollektiv kunstform med mange
medfortællende elementer.

Opgave 3 - ”FILMEN”
a.

Skab og præsenter en forestilling, som er en
gendigtning af en film

b.

Forestillingens handling skal starte før filmens
handling eller fortsætte efter filmens slutning.

Opgave 4 – ”MUSIKKEN”
a.

Skab en forestilling, som er baseret på et
musikværk.
b.
Det kan være en enkelt sang, en symfoni, eller
en hel udgivelse. Det må dog ikke være et musikalsk
livsværk.
c.
Forestillingen skal være ordrig

Opgave 5 –”BILLEDKUNSTEN”
a.

Skab og præsenter en forestilling baseret på et
billedkunstværk.
b.
Du kan både vælge mellem maleri, fotokunst og
andre former for billedkunst.
c.
Forestillingen må gerne forholde sig til tid.

Opgave 6 - DOKUMENTET
a. Dokumentér dit arbejde løbende med videooptagelser
b. Gennemfør videointerviews med mindst 6 tidligere
kunstneriske ledere af Teater Momentum
b. Lad disse optagelser indgå i en offentlig
tilgængelig evaluering af din sæson.

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.	
  
	
  

