
ΘΕΜΑ: Δωρεάν σεμινάρια χορού από την ομάδα EDge ’09 στο indiePlat ‘09

Αγαπητοί φίλοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε 
στο Διεθνές Εναλλακτικό Φεστιβάλ Χορού, indiePlat ’09. Το φεστιβάλ 
διοργανώνεται από την Παραπλεύρως Παραγωγές, μία αστική, μη 
κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τη δημιουργία μιας 
αυτοδύναμης, οργανωτικής υποδομής σε θέματα καλλιτεχνικής παραγωγής. 

Στη διάρκεια του φεστιβάλ indiePlat ‘09, η Παραπλεύρως Παραγωγές σε 
συνεργασία με τα μέλη της περίφημης βρετανικής ομάδας χορού EDge ’09, 
διοργανώνουν μια σειρά από δωρεάν σεμινάρια χορού, τα οποία θα 
απευθύνονται σε επαγγελματίες χορευτές, σε φοιτητές χορού, σε έφηβους που 
έχουν ενδιαφέρον για το χορό ενώ ένα σεμινάριο θα δοθεί για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Πρόκειται για μια σειρά πρακτικών σεμιναρίων που επικεντρώνονται 
στη δημιουργία, ανάγνωση και εκτέλεση χορογραφίας και που έχουν σαν βάση 
την πείρα και γνώση των εκάστοτε συμμετεχόντων.

Η ομάδα EDge ’09

Το indiePlat ’09 (βλ. independent platform) εγκαινιάζει τον πρώτο κύκλο 
εργασιών της Παραπλεύρως Παραγωγές και θα πραγματοποιηθεί από τις 16 
μέχρι τις 20 Ιουνίου. Για το φεστιβάλ προσκαλέσαμε μια σειρά σημαντικών ξένων 
και εγχώριων ομάδων, μεταξύ των οποίων την ομάδα EDge ’09 του London 
Contemporary Dance School. 

Η EDge θεωρείται η άρχουσα μεταπτυχιακή ομάδα στο σύγχρονο χορό, η οποία 
ξεπήδησε από το σημαντικότερο κέντρο χορού της Μεγάλης Βρετανίας, The 
Place. Οι έντεκα χορευτές της είναι απόφοιτοι των καλύτερων κονσερβατορίων 
ανά τω παγκόσμιω με ερμηνευτική εμπειρία που δεν έχει αντάξιο. 

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας, Lauren Potter, η οποία θα ηγηθεί των 
σεμιναρίων, έχει σπουδάσει στο London Contemporary Dance School και 
ακολούθως χόρεψε στο London Contemporary Dance Theatre γαι περισσότερα 
από δέκα χρόνια. Ιδρυτικό μέλος της Siobhan Davies Dance Company (1988), 
σήμερα δουλεύει ανεξάρτητα ως χορεύτρια και καθηγήτρια σε ένα ευρύ φάσμα 
χορευτικών πρότζεκτ, τόσο επί σκηνής όσο και οπτικογραφημένα. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς παρουσίας της, η EDge επεδίωκε πάντα να 
παρουσιάζει κάθε φορά καινούριο υλικό και να προωθεί νέους και ταλαντούχους 
χορευτές και χορογράφους. Οι παραστάσεις τους, οι οποίες βασίζονται σε 
υψηλού επιπέδου χορευτική και αθλητική κινησιολογία, αφηγούνται φλέγοντα 
πολιτικά και κοινωνικά θέματα με χιουμοριστική διάθεση. 

Τα σεμινάρια

Στα σεμινάρια οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

•  πώς να διαμορφώνουν το κινησιολογικό και χορευτικό τους λεξιλόγιο 
μέσω της επαφής με διάφορα χορογραφικά στυλ και ερεθίσματα 

• πώς να εξασκήσουν τις ερμηνευτικές τους ικανότητες, δοκιμάζοντας ένα 
μεγάλο φάσμα κινησιακών τεχνικών 
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• πώς να δημιουργήσουν και να αναλύσουν δική τους δουλειά

• πώς να πραγματευτούν την πρόθεση μιας επαγγελματικής χορογραφίας 

Τα σεμινάρια παραδίδονται από τα μέλη της EDge και την Lauren Potter. Όλο το 
υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα σεμινάρια πηγάζει από το πρόσφατο 
χορογραφικό ρεπερτόριο της ομάδας. 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε τρεις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων:

 α. Επαγγελματίες χορευτές και φοιτητές 

 β. Επαγγελματίες χορευτές, φοιτητές και εφήβους 

 γ. Άτομα με ειδικές ανάγκες

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

16, 17 και 18 Ιουνίου 

• 09:00-11:00: εντατικό τριήμερο σεμινάριο για μια ομάδα 25 
επαγγελματίων/φοιτητών χορευτών 

• 16:30-19:30: τρία μονοήμερα σεμινάρια για επαγγελματίες χορευτές, 
φοιτητές και εφήβους

20 Ιουνίου 

• σεμινάριο για παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Επισυνάπτουμε αίτηση συμμετοχής την οποία μπορείτε να αποστείλετε 
ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις contact@paraplevros.org ή info@indieplat.org ή 
ταχυδρομικώς στην πιο πάνω διεύθυνση.

Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Ο τρόπος κατανομής των αιτητών στις διαφορετικές ομάδες θα 
είναι αναλόγως του επιπέδου του. Πριν την συμπλήρωση των ομάδων, όλοι οι 
αιτητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με την Παραπλεύρως στο τηλ. 97778812. 

Με εκτίμηση,

Ευριπίδης Δικαιος
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
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