Indkaldelse til ÅBEN AUDITION
Brænder du for scenekunst med noget på hjertet og for at udtrykke dig i sang og bevægelse? Er du en ung
kvinde mellem 15-27 år, bosiddende i København? Og kunne du tænke dig, at være en del af det folkekor,
som skal spille hovedrollen i en sangbåret forestilling på Betty Nansen Teatret?
Så er det måske dig, vi leder efter!
I efteråret 2019 opsætter vi for første gang i DanmarK forestillingen ”DE ASYLSØGENDE KVINDER” - en
politisk højaktuel nyfortolkning af Aischylos’ græske drama om en gruppe unge kvinder, der flygter over
middelhavet for at søge asyl i Grækenland.
Forestillingen havde premiere på The Young Vic i London i 2017.
Hvis du er nysgerrig på hvad du kan forvente dig af processen, giver denne video et godt indblik.
Koret skal repræsentere alle lag af samfundet – og vi leder derfor vidt og bredt efter unge kvinder, som kan
synge og har mod på at engagere sig og blive en del af denne fortælling.

Vi søger IKKE professionelle sangere eller dansere, og vi kan ikke tilbyde nogen løn for deltagelse i koret.
Projektet bygger i høj grad på frivillighed og engagement, samt naturligvis på ønsket om at blive en del af et
kreativt og lærerigt fællesskab.

Vi søger 20-25 unge kvinder, som er gode til at udtrykke sig gennem sang og bevægelse, og som har lyst til
at investere en stor del af sig selv og sin tid i projektet gennem en længere tidsperiode.
Det er en fordel med korerfaring og/eller erfaring med dans og skuespil, men ikke et krav.

Forestillingen har følgende spilleperioder: 13.-25. september 2019 samt 1.-15. februar 2020
Du skal være klar på at kunne starte ugentlige aftenprøver allerede fra d. 15. april 2019.
Vi afholder audition d. 23.-24. marts 2019, kl. 10-18 begge dage.

Hvis du har lyst til at deltage, så send os en mail senest d. 8. marts på audition@bettynansen.dk og
vedhæft en lille video (max 5 min) hvor du a) fortæller lidt om, hvorfor du godt kunne tænke dig at være
med i forestillingen og b) synger en sang a capella efter eget valg.

Vi har kun mulighed for at se ca. 75 personer til audition. Som ansøger vil du derfor ikke være sikret en
plads til audition.

Vi glæder os til at høre fra dig!

