
MEDVIRKENDE SØGES TIL STOR 
OPSÆTNING I HELSINGØR

• VIL DU VÆRE DEL AF EN NYSKABENDE OG POETISK FORESTILLING I M/S MUSEET 
FOR SØFARTS TØRDOK? 

• VIL DU VÆRE MED I EN PROFESSIONEL FORESTILLING PÅ PASSAGE FESTIVALEN? 
• HAR DU LYST TIL AT UDFORSKE OG BLIVE KLOGERE PÅ HVORDAN MAN KAN 

BRUGE SIN KROP I RUM OG BEVÆGELSE?

FORESTILLINGEN “SYNDFLODEN” SPILLER 30. JULI - 1. AUGUST 2020 I M/S MUSEET 
FOR SØFARTS DOK I FORBINDELSE MED PASSAGE FESTIVALEN. 

VI SØGER NYSGERRIGE MENNESKER I ALLE ALDRE, DER HAR LYST TIL AT MEDVIRKE I ENSEMBLET FOR DEN ENDELIGE 
FORESTILLING PÅ FRIVILLIG BASIS
 
HVEM SØGER VI?
Vi søger et ensemble på i alt 16 personer bestående af amatører i alle aldre (over 15 år), der har lyst til at medvirke i en forestil-
ling som fortælles uden ord, gennem lyd og bevægelse. Erfaring med teater eller dans er et plus, men ikke et krav. Alle typer 
kroppe og mennesker med et åbent sind og spirende nysgerrighed er varmt velkomne. Alle prøver og workshops vil foregå i 
Helsingør. 

HVAD GÅR DET UD PÅ?
Danserkollektivet Fanclub leder en række workshops og et efterfølgende prøveforløb, hvor vi – individuelt og i fællesskab 
– undersøger krop, rum og bevægelse. Vi vil skabe nye oplevelser af vores egen krop og sanseapparat og samtidig erfare, 
hvordan vi på enkel vis kan skabe små scener i et større skuespil af krop og bevægelse. Gennem legende øvelser, der udforsker 
gruppedynamikker, fællesskab vs. individuel bevægelse, udfordrer vi vores egne opfattelser af hvad der er fysisk muligt. Når vi 
rykker ned i Museet for Søfarts dokk indgår amatørensemblet sammen med Fanclubs professionelle dansere i en forestilling 
skabt af det tværkunstneriske kollektiv Vontrapp. Forestilling spiller under PASSAGE Festival 2020 for et stort publikum. 
 
HVAD ER DET FOR EN FORESTILLING?
Kunstnerkollektivtet Vontrapp har haft stor succes med at sætte store forestillinger op udenfor teaterrummet. Til PASSAGE 
festivalen 2020 skaber de ”Syndfloden”:  Med klimaforandringens trussel som afsæt. Kan menneskeheden reddes? Og hvem 
tager ansvar? Det hele sker i M/S Museet for Søfart dok, der bliver vakt til live igen som værft i kunstnerisk forstand. Her skal vi 
bygge en ny Noas Ark og som performere vil du blive en af skibsbyggerne i dokken. 
 
HVORNÅR ER DET?
Der vil være carsting samt introworkshop den 01.03.2020 kl 11-15. Her udvælges deltagere til det endelige forløb. Selve forlø-
bet består af en workshop i uge 17 (23. og 24. april), hvor vi udvikler bevægelsesmaterialet. Der vil blive arbejdet i tidsrummet 
kl. 16-20. Det egentlige prøveforløb ligger i fra midt maj til midt juni samt den sidste uge i juli. Prøver vil være eftermiddag/af-
tentimer samt i nogle enkelte weekender. Forestillingen spiller 3 gange i løbet af Passage Festival: 30. juli, 31. juli og 1. august. 
Det er væsentligt, at du kan deltage i alle ovennævnte perioder. Alle prøver og workshops vil finde sted i Helsingør.
 
HVORDAN MELDER JEG MIG TIL OG FÅR MERE AT VIDE?
Tilmeld dig casting og introworkshop den 1. marts 2020 ved at sende et par linjer om dig selv senest d. 7. februar 2020senest d. 7. februar 2020 
til: kontakt.vontrapp@gmail.com
 
Vi glæder os til at høre fra dig!
Vontrapp og Fanclub


