
3:e Våningen bjuder in till 

MÅNDANS #6
23-24 FEBRUARI 2015

Vi söker ny koreografi av västsvenska koreografer och konstnärer.

DÖDSSTJÄRNAN

Måndans har blivit ett återkommande inslag i 3:e Våningens program. Dessa kvällar 
bjuder under opretentiösa former på möjligheten för såväl nya som etablerade utövare 
att pröva sina koreografiska idéer. Vi hoppas naturligtvis att något eller några av 
verken har kvalitéer för fortsatt arbete och presentation på 3:e Våningen i mer 
färdig form. Vår ambition är att presentera nya verk där rörelsen och formen står 
i centrum. Vi vänder oss till professionella, utbildade koreografer och dansare och 
öppnar denna gång även upp för konstnärer och performanceartister som vill anta 
utmaningen att skapa något på temat

Tidigare teman har kretsat kring himlakroppar i det universum vi känner till. Då 
sjätte upplagan av Måndans presenteras i samband med utställningen Art Wars Sweden 
(visas på 3:e Våningen jan-mars 2015) hämtar vi denna gång inspirationen från ett 
parallellt universum och låter Dödstjärnan bli temat för Måndans #6.

Dödsstjärnan - förstörare av världar och rymdimperiets dödligaste vapen. Mörker, 
makt, svarta hål eller Star Wars. Temat är valt för att ge en ram men associationerna 
är fria. Du kan presentera något helt nytt, ett allvarligt menat försök, början på 
något större eller ett tidigare inte visat verk.

Skicka en ansökan där du kortfattat berättar om dig själv, som dansare, koreograf 
eller konstnär. Beskriv kort din idé och tankar kring temat. Tänk enkelt och 
koncentrerat. Glöm inte namn, mailadress och mobiltelefon!

Ca 5-6 verk kommer visas under kvällen. Vid många ansökningar gör vi ett urval och 
meddelar 23 januari 2015 vilka som kommer med.

3:e Våningen avsätter en fast summa pengar till Måndans, som förutom scen och teknik 
ger ett litet honorar till varje verk/koreograf. Observera att vi inte har 
möjlighet att betala resor eller ersätta extra dansare eller musiker.

Skicka din ansökan till:
3:e Våningen, Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg 
Eller maila till david@3vaningen.se.
Vi vill ha din ansökan senast 10 januari 2015

Välkommen! 

Gun Lund, Lars Persson och Olof Persson 
Konstnärliga ledare för 3:e Våningen


