
CODA Oslo International Dance Festival inviterer sammen med Bærum 
Kulturhus til et to-årig prosjekt: KREATIVT BRANSJETREFF 
  

Vi vil invitere alle Regionale Kompetansesenter til å oppmuntre en av sine lokale 
dansekunstnere, utøvende eller skapende, til å ta del i dette. 
  
I 2018 starter vi med 5 dager til å utforske og utfordre egen kreative praksis.  
I 2019 kommer den samme gruppen sammen igjen i 5 dager for å videreutvikle ideer 
og mulighet til å vise works-in-progress. 
  
Dette er en mulighet til å bli bevisst sin egen kreative stemme og intensjon, dele sin 
praksis med andre og skape relasjoner og nettverk som kan fortsette å gi faglig påfyll 
langt utover treffet. 
  
Fin Walker, en engelsk koreograf med lang erfaring fra samtidsdans, film, teater og 
opera, fasiliterer utforskning og utveksling. Det blir en blanding av fysisk praksis, 
feedback og refleksjon, med tid til å jobbe alene og sammen med resten av gruppen. 
Vi bruker Liz Lerman sin feedback-teknikk og utvikler fysisk og verbal bevissthet. Fin 
Walker tilrettelegger opplegget direkte i henhold til dansekunstnerne som er med. 
  
Tanken er med dette å skape et nettverk av kunstnere fra hele landet som kjenner til 
hverandres praksis og som kan være med å støtte hverandre i videre utvikling. 

Hver kunstner får mat og Kreativt bransjetreff kostnader dekket av CODA, og Bærum 
Kulturhus har lokaler og logistikk. 
Reisekostnader og støtte til hotell dekkes av det regionale kompetansesenteret, slik 
at det er mulighet for en utveksling med kunstnere fra hele landet. 
  
Dette blir en fantastisk mulighet til å utvikle sin egen kreative praksis, finne tydelig 
intensjon med eget arbeid og skape et nettverk av kunstnere i dialog med 
hverandre.  
  
TID OG STED: 
1-5 oktober 2018 
Kl 09-17, pluss kveldsaktiviteter 
Bærum Kulturhus, hovedscenen 
  
I 2018 er Bærum Kulturhus vertskap for treffet. 
  
I 2019 vil Kreativt Bransjetreff holdes ved et annet Regionalt Dansesenter. 
  

 
Søknad med CV og motivasjonsbrev sendes til post@dansiostfold.no innen fredag 
24.august 2018 kl.1400. 


