
OPEN CALL 
 

hledáme performery, tanečníky, herce, hudebníky, cirkusové a vizuální umělce, 

režiséry a choreografy z České republiky a Islandu pro honorovanou spolupráci 

na dvouletém mezinárodním projektu, který proběhne v Brně, Reykjavíku a 

Praze ve spolupráci s mexickým souborem Foco alAire. 
 

 

2022 

Projekt je součástí tříměsíčního evropského turné mexického souboru, který během 

května, června, července a září 2022 vystoupí ve Francii, UK, Itálii a Maďarsku. V České 

republice a na Islandu se zastaví na 3-4 týdny, aby své představení adaptoval na 

15členný česko-islandsko-mexický profesionální soubor a ve spolupráci s místními 

institucemi zahrnul do svého vystoupení 50 členů místní komunity. 

 

2023  

Projekt bude pokračovat v květnu 2023 v Praze, kdy bude soubor na stejném principu 

pracovat se specifickou komunitou v hlavním městě.  

 

 

Open call – první kolo (on-line)  

 

Vyplňte formulář a přiložte k němu: 

1) profesní CV s portrétní fotografií a kontaktem  

2) link na vaši práci: 3 krátké (3-6 min) ukázky vaší práce jako interpreta, tvůrce 

3) krátké selfie video, ve kterém odpovídáte (pokud možno v angličtině)  

na otázky: Proč bych do něčeho takového šla/šel a k čemu by to mohlo být 

dobré?  
Prosíme o upřímné a osobní odpovědi. 

 

https://forms.gle/uMeEBc96kCfotCZq9 

 

Uzávěrka prvního kola (on-line): 31. 3. 2022 

 

Nejpozději do 30. 4. 2022 oznámí umělečtí ředitelé souboru Foco alAire výsledky  

on-line kola a pozvou 30 vybraných performerů (10-15 českých a 10-15 islandských)  

na 2–3denní seminář v Reykjavíku (cca 19.–21. 5. 2022) a v Brně (cca 23.-25. 5. 2022). 

 

Uzávěrka druhého kola (osobní): 25. 5. 2022 

 

 

Na základě druhého kola vybere Foco alAire 5 českých a 5 islandských performerů. 

 

 

 

 

 

Otázky a info: lenka.flory@gmail.com 

 

https://forms.gle/uMeEBc96kCfotCZq9
mailto:lenka.flory@gmail.com


BE PART OF LOStheULTRAMAR 
informace pro profesionální performery 

 

KROK 1: konkurz první kolo 
do 31. 3. vyplnit formulář a přiložit materiály  

vyhlášení výsledků do 30. 4. 

konkurz druhé kolo 

19.-21. 5. osobní účast na workshopu v Reykjavíku  

nebo 

23.–25. 5. osobní účast na workshopu v Brně 

 

25. 5. vyhlášení 5 profesionálních performerů z Islandu a 5 z ČR. 

 

KROK 2: tvorba v Reykjavíku / Island 

2. nebo 4. týden v červnu  
 

tvorba v Brně / ČR 
4. týden v červnu nebo 1. týden v červenci  
 

Tvorba s mexickým souborem, 5 českými a 5 islandskými performery. 

Cestovné, strava a ubytování je hrazeno z rozpočtu projektu. 

 

KROK 3: spolupráce s brněnskou komunitou a představení 

červenec 2022 

Každodenní spolupráce s brněnskými obyvateli a romskou komunitou 

rozdělenými do pracovních skupin, nepravidelná pracovní doba, 8 hodin 

denně. Cestovné, strava a ubytování je pro mimobrněnské umělce 

hrazeno z rozpočtu projektu. 

 

KROK 4:  spolupráce s komunitou v Reykjavíku a představení 
září 2022 

Každodenní spolupráce s obyvateli Reykjavíku a komunitou uprchlíků 

rozdělenými do pracovních skupin, nepravidelná pracovní doba, 8 hodin 

denně. Cestovné, strava a ubytování je hrazeno z rozpočtu projektu. 

 

KROK 5:  spolupráce s pražskou komunitou a představení 
květen 2023  

Každodenní spolupráce s obyvateli Prahy a komunitou lidí s duševním 

onemocněním rozdělenými do pracovních skupin, nepravidelná pracovní 

doba, 8 hodin denně. Cestovné, strava a ubytování je pro mimopražské 

umělce hrazeno z rozpočtu projektu. 

 

KROK 6:  účast na mezinárodní konferenci  

  červenec 2023 – v rámci festivalu Meeting Brno (1 den) 

 

 

 

Smlouva bude uzavřena výlučně na celý dvouletý projekt, tj. na krok 2–6. 

 

Hrubý honorář: 7.000, - za týden. 

 

Více informací o projektu naleznete v přiloženém PDF. 


