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 ارشادات التسجيل

 

عمل هدف إلى التعريف بهذا النوع من الفنون و الة تمسررت ل ةراقصرر ةفني فاعلية"ليلة رقص معاصررر" 

هو طري تنا الخاصة للتعبير عن أنفسنا و عن توجهاتنا في ظل  على إنتشاره و تطويره في مصر، كما

 التحديات السياسية و اإلجتماعية و الث افية الحالية.

للمشاركة في  عروض غير مصرية( ثالثة عروض مصرية وثالثة) عروض 6سيتم اختيار و انتاج 

نوفمبر  20وصعيد مصر فى الفتره من ية ر" بال اهرة و األسكند2018فاعليات "ليلة رقص معاصر 

 .2018ديسمبر  8حتى 

 10من فيما يخص مصرررممي الحركة غير المصرررريين، سررريتم اسرررتشرررافتهم لمدة شرررهرين فى مصرررر )

تعاون مع فنانين و راقصررررين لعمل على إخراج مشررررروع جديد بالل (2018ديسررررمبر 10حتى اكتوبر 

 نتاج صغيرة.و األقامة و البدالت اليومية باإلضافة الى منح إسيتم التكفل بمصاريف السفر  مصريين.

 

 ؟عن من نبحث

والمملكة الهولندية  سررويسرررا ،المتحدةالمملكة  شرربام مصررممي الحركة المحترفين الم يمين فى مصررر،

سادسة لت ديم مشاريع جديدة للنسخة  و يفصل من هم لهم خبرات ساب ة . من "ليلة رقص معاصر" ال

 .في ادارة المشروعات او االماكن الث افية و التدريس 

 ؟ية التقديمكيف

 ت بل اإلستمارات باللغتي العربية أو األنجليزية.

 2018مارس  29الخميس آخر ميعاد للت ديم: 

  2Ekpcku4kuNfQs79https://goo.gl/forms/R عن طريقاالستمارات  ملءبرجاء 

  

 cdn@eedancestudio.comالي البريد االلكتروني المرف ات المطلوبة من خالل 

 الصورة الشخصية 

 ن(ة الذاتية للفنان )بحد أقصى صفحتيالسير 

 لن يتم قبول كل من:

 اإلستمارات المرسلة بعد انتهاء موعد الت ديم 

   اإلستمارات لعروض تم انتاجها مسب ا 

 اإلستمارات الغير كاملة أو المكتوبة بخط اليد 

https://goo.gl/forms/R79kuNfQs4Ekpcku2
mailto:cdn@eedancestudio.com
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 التقديمشروط 

 

 :شروط عامة 

 
 هشررمل هذت أن على ،دقي ة كحد أقصررى لي وب بعرض عملا الفني على المسررر  30 يُمنح كل فنان -

 تجهيز المسر  للعرض و تغيير الديكورات. مدةال

 في حالة العروض الفردية، غير مسمو  للمصمم المشاركة كارقص. -

فنان مسررراحة للبروفات لمدة اربع سررراعات يوميا ، لخمسرررة أياب في االسررربوع  يُتيح فريق العمل لكل -

 خالل فترة تحشير المشروع.

 بجدول وخطة العمل و المواعيد النهائية.اإللتزاب الكامل علي المت دمين  -

روض في و الع فاعليةات و الاإللتزاب الكامل بالحشررررررور و المشرررررراركة في اإلجتماعات و البروف -

 .وصعيد مصر ال اهرة و األسكندرية

يلتزب فريق العمل بعدب التدخل في الخيارات الفنية و الموضررروعات التي يناقشرررها الفنان و  ل  في  -

 على حريتا الشخصية في اإلختيار و التعبير.سبيل المحافظة 

 .)عند الحاجة( راقصينلختيار اإلالعمل على إستعداد كامل إلقامة إختبارات فنية  قفري -

لصررررالح الحشررررور على أن ي وب الفنانين  سرررريتم إقامة ورشررررة عمل العروض بكل مدينةفي نهاية  -

 هذه الورشة. بالمشاركين بتدري

بت ديم ت رير نهائي خالل أسررربوعين من نهاية الحدش يشرررمل مراحل العمل يلتزب الفنان المشرررار   -

كما يشررررررمل جداول العمل الخاصررررررة  ،و المخرجات و النتائج النهائية و ت رير مالي بالمشررررررروع

 بالفنانين المشاركين.

 

 :شروط االنتاج 

 
ع يراو يتحمل فريق العمل مسؤولية إنتاج المش ،ليلة رقص معاصرعمل من إنتاج فريق  فاعليةال -

 .ينالفنانكل الخاص ب ةالفني

لكنا يوفر فريق العمل ال ائمين علي إدارة خشرربة المسررر  و الفريق الت ني )مثال: فني إضرراءة( و  -

ضاءة(.توفير غير مسؤول عن  شجع الفنانين علي االقتصاد  المصممين )مثال: مصصم إ لذل  ن

 الت نية و التركيز علي الحركة.ات في المتطلب

ال يجب ان تزيد ميزانية انتاج اي عرض عن قيمة محددة م ترحة من قبل فريق عمل ليلة رقص  -

 .)تشمل: الرواتب و الديكور...الخ( معاصر

تغطية رواتب الراقصرررين وف ا  علي  ل  يجب  في نسرررخة هذا العاب و بُناءا   أولويتنان هم الراقصرررو -

عدا  ل  للفنان مطلق الحرية في  فيماو  فريق عمل ليلة رقص معاصررررررر. حهاالتي يطرر ييالمعل

 من ميزانية إنتاج العرض. ىتب ي استخداب ما
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في حالة زيادة الميزانية عن ال يمة المحددة، يجب علي الفنان توفير مصرررادر أخري للتمويل لدعم  -

 .مشروعا

 .الفاعليةكل الفنانين المشاركين بعد إنتهاء لسيتم تسليم الرواتب  -

 

  عرض:الشروط 

 
و الجولة  فاعليةا  كافة ال رارات المتعل ة بالبحق إتخ فريق عمل "ليلة رقص معاصررررررر"يحتفظ  -

 .خالل الفاعليةو يتشمن  ل  ترتيب عرض المشروعات الفنية  ،الفنية

 .او تصويره فاعليةيحتفظ فريق العمل بح ا في توثيق ال -

 الت نية. الجوانبكل فنان من ح ا يوب واحد إلقامة بروفة عامة على المسر  و التأكد من  -

اإلقامة و مصررررروفات المعيشررررة طوال فترة  فير وسررررائل لن ل الفنانين وأماكنيلتزب فريق العمل بتو -

 خارج ال اهرة. الفاعليةإقامة 

 

 لغير المصريين فقط:

باإلضرررافة إلى  اإلقامة،تذاكر الطياران، مصرررروف الجيب،  مصررراريف للفنانين:يتم تغطية جميع ال -

 منحة صغيرة النتاج العروض.

 )غرفة فردية( و بروفاتهم في ستوديو عزت عزت للرقص المعاصر قامة الفنانينيتم استشافة إ -

 .يجب علي المت دمين االستعانة براقصين مصريين في انتاج عروضهم -

ابلة الراقصرررين ، حيث يتا  للفنانين م 2018اكتوبر  13 في يوب سررريتم اقامة اختبارات للراقصرررين -

 .المصريين

 .في ادارة و انتاج العروض معاونين للفنانين للمساعدةسيتم توفير  -

 

 اإلختيار:/التقييم

سرررررت وب لجنة من المختصرررررين بفحص وت ييم كل اإلسرررررتمارات التي يسرررررتلمها فريق عمل "ليلة رقص 

اإلستمارات بعناية و وضو ، و إرفاق المواد المدعمة لشمان سالسة معاصر"، لذا فمن المهم ملء 

 عملية الت ييم مع مراعاة الدقة فى البيانات الم دمة قدر اإلمكان.

 اخرشررررهرفي  www.eedancestudio.comسرررريتم اإلعالن عن أسررررماء الفنانين المشرررراركين علي 

 .2018إبريل 

 

 

 cdn@eedancestudio.comلمزيد من المعلومات، رجاء االتواصل معنا علي 
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