humARTS søger 5 musikinteresserede unge til tyrkisk workshop
Erasmus+ projektet humARTS: Creatively Interpreting Human Rights er et interkulturelt ungdomsprojekt,
som kommer til at blive afviklet fra d. 26. juli – 9. august 2019 i Antalya, Tyrkiet. humARTS omhandler
menneskerettigheder på baggrund af 70-års jubilæumet for udgivelsen af FN´s Verdenserklæring om

Menneskerettigheder. Projektet strækker sig over en to-ugers workshop, der vil skabe kreativ bro imellem
deltagerne, der alle vil være i alderen 18 - 25 år. I projektet vil Danmark bidrage med 5 unge musikere, og
England med 5 unge fra Central Youth Theatre. De øvrige deltagere er 20 tyrkere, hvorfra 15 af dem er
lokalbaserede

flygtninge.

Igennem

musik,

teater,

spoken

word

performances,

og

illustrativ

papirsmarmorering, vil man som deltager i fællesskab fortolke tre udvalgte menneskerettighedartikler på
kunstnerisk vis igennem et tilrettelagt forløb.
Resultaterne fra de forskellige workshops samt selvstændige initiativer, ender ud i en afsluttende officiel
performance i Antalya, der er baseret på originalt skabt materiale fra deltagerne på tværs af de forskellige
kunstarter, der er indblandet. Hele forløbet bliver indfanget til en dokumentar, der omhandler den kreative
proces workshoppen går ud på, og denne vil efterfølgende vil blive vist på nordiske filmfestivaler og
konferencer.
Derfor leder vi efter 5 kreativt tænkende og musikinteresserede deltagere, der kunne tænke sig at komme
med til Tyrkiet til sommer og deltage i projektet humARTS, hvor du bl.a. komme til at beskæftige dig med:

Ebru (traditionel tyrkisk papirsmarmorering)
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Teater

© Central Youth Theatre

Creative Writing

© Pixabay
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Musik

© Swinging Europe

Du er den helt rette, hvis du kan sætte flueben ved at:


Du interesserer dig for menneskerettigheder, kan reflektere og forholde dig perspektiverende til
dem, samt at du er frisk på at socialisere med forskellige mennesker fra andre kulturer.



Du har erfaring med at skrive musik og spille din egen musik og har lyst til at indgå i den kreative
proces.



Du er åben overfor at kaste dig ud i forskellige kreative udtryksformer, som blandt andet tæller
teater, creative writing, papirsmarmorering og musik.



Du kan deltage i en to-ugers workshop fra d. 26. juli – 9. august i Tyrkiet 2019*

* Rejseudgifter, kost og logi ved deltagelse vil blive dækket af Erasmus+ programmet

Hvis ovenstående har interesse, skal du være mere end velkommen til sende en ansøgning eller at kontakte
annesophie@swinging-europe.dk eller på +45 2090 3015 for yderligere information.
Ansøgningen skal indeholde en ½ til 1 A4-side, hvor du kommer ind på følgende punkter:





Din motivation for deltagelse i humArts
Din musikalske baggrund, heriblandt hvilket instrument du spiller, din erfaring med at spille
sammen med andre og skrive selvkomponeret musik.
Tanker om humARTS og emnet menneskerettigheder

Deadline for ansøgning er d. 30. april 2019 på annesophie@swinging-europe.dk
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Den Selvejende Institution Swinging Europe er projektleder og har skabt projektet i samarbejde med Central
Youth Theatre (EN) og BAKYARD (TYR).
Læs mere om os på: www.swinging-europe.dk
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