AUDITIE
'FREEDOM IS A STATE OF MIND'
DansBlok x TRIBES = DansBlokTALENT
Zaterdag 8 juni: 13:00 - 16:00 uur
@ Dansstudio TRIBES, Doezastraat 2A Leiden
DansBlok en TRIBES creëren samen DansBlokTALENT. DansBlok is het platform voor
hedendaagse dans in Leiden, met als doel om professionele dansers en makers ruimte te geven
voor ontwikkeling. TRIBES biedt getalenteerde dansliefhebbers een plek voor zelfontplooiing.
Voor dansfestival 'DansBlok @ Scheltema' op 6 oktober wordt de eerste DansBlokTALENT
productie gemaakt: ‘FREEDOM is a state of mind'. Het stuk zal gaan over het vechten voor eigen
vrijheid, vrijheid van eigen keuzes.
“Stronger than fear is the desire to fight for freedom.” - Claudia Ruggerini.
We zoeken getalenteerde amateurs en semi-professionele dansers vanaf 16 jaar. De choreografen
zijn Éryn Nieuwint en Rosa Allessie.
Praktische info
We werken in 9 repetities toe naar een stuk van +- 15 minuten. De VOORSTELLING is op zondag
6 oktober, 2 shows tijdens DansBlok @ Scheltema, eendaags dansfestival met meerdere korte
professionele dansvoorstellingen.
Workshop / research Zondag 23 juni

13:00 - 18:00 uur

Repetities

Zondag 1 september
Vrijdag 6 september
Zondag 8 september
Zondag 15 september
Vrijdag 20 september
Zondag 22 september
Zondag 29 september
Vrijdag 4 oktober

17:00 - 20:00 uur
19:30 - 22:00 uur
17:00 - 20:00 uur
17:00 - 20:00 uur
19:30 - 22:00 uur
17:00 - 20:00 uur
17:00 - 20:00 uur
19:30 - 22:00 uur

PERFORMANCE

Zondag 6 oktober

hele dag, 2 voorstellingen

De kosten voor dit project zijn €200,- per danser. Alle repetities zijn verplicht.
We zoeken getalenteerde en enthousiaste dansers die zich aangesproken voelen door het thema
van het stuk.
Schrijf je in voor de auditie door een mail te sturen met daarin je naam, contactgegevens, foto, je
danservaring en een korte motivatie naar info@dansblok.com en in de CC discover@yourtribes.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 mei 2019.

Inspiratie
“Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.” - Bob Marley.
“Stronger than fear is the desire to fight for freedom.” - Claudia Ruggerini. “We’re always fighting
for freedom, truth and justice.”- Anne Frank
Proces
De twee choreografen die dit stuk maken zijn Éryn Nieuwint en Rosa Allessie. Het stuk wordt
gemaakt door de choreografen in samenwerking met de dansers.
Over DansBlok
DansBlok is een collectief van professionele Leidse dansers en dansmakers. Het doel is om dans
op de kaart te zetten in regio Leiden en het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van
professionele dansers en dansmakers. Er is ruimte voor onderzoek, feedback, try-outs,
samenwerkingen, het maken van nieuw werk en speelmogelijkheden. Het eerstvolgende
evenement is DansBlok @ Scheltema op zondag 6 oktober.
Over TRIBES dance & yoga
TRIBES dance & yoga is de plek voor getalenteerde dansers vanaf 17 jaar. Voor hen die zichzelf
willen ontdekken door middel van dans. Mensen die net iets meer willen dan een vrijblijvende
dansles. Bij TRIBES vind je mensen met het hart op de juiste plaats, dansniveaus voor alle
ambities en een ondersteunende omgeving voor zelfontplooiing. TRIBES is niet zomaar een
dansschool, maar een die investeert in haar leden met als doel naar buiten brengen wat in jou
verstopt zit.
De choreografen
Éryn Nieuwint studeerde in 2014 af als uitvoerend danser aan Fontys Hogeschool voor de
Kunsten in de richting Jazz/Urban. Ze werkte bij gezelschappen als T.r.a.s.h., Lonneke van Leth
Producties, Theatergroep DOX en Jeugdtheatergezelschap BonteHond.
In 2017 ronde ze haar theateropleiding af bij Kemna Casting. Momenteel is Éryn werkzaam als
danseres en actrice in voorstellingen en series en op grote evenementen als de MTV Awards en
ADE. Daarnaast maakt ze eigen werk en houdt ze zich bezig met fotografie en film.
Rosa Allessie studeerde in 2013 af van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in de richting
Modern/Danstheater. Als danser werkte ze voor verschillende gezelschappen en choreografen,
zoals de Nationale Opera, Isabelle Beernaert, De Stilte, Holland Opera, Truus Bronkhorst, DMT
e.a. Ze creëert graag eigen werk, waarin ze vervreemdende beelden inzet om menselijke verhalen
te vertellen. Met haar duet ECHO (met Wies Berkhout) staat ze op verschillende podia en festivals
geprogrammeerd. Ook werkt ze als maker en danser samen met videokunstenaars BeeldJutters,
Leidse band The Stream en danscollectief Forge.

