Videoaudition til Spin Off Forstudium i Dans for skoleåret 2021-2022
Frist for innsending av søknad og video: Mandag 22.mars 2021 kl. 23:59
De som går videre til intervjuer vil bli invitert til intervju helgen 10. og 11.april.
Alle søkere vil få en mail fra oss om de går videre eller ei innen fredag 9.april.
Intervju vil foregå digitalt via Zoom. (Vi anbefaler alle å laste ned Zoom i forkant)
Videoen settes sammen til én video med maksimal lengde på 15 min.
Last videoen opp på Youtube eller Vimeo. Videoen må være tilgjengelig tom. 15. april 2021.
Hvis videoen er passordbeskyttet må du huske å legge ved passord når du sender inn.
Send lenke, og eventuelt passord, til post@spinoff.no når du har filmet.

Videoen skal inneholde:
Introduksjon – max 1,5 min
Presenter deg selv med navn, alder, bosted og treningsbakgrunn.
Fortell kort om hvorfor du søker på skolen.
Fortell om soloen din er laget av deg selv, eller eventuelt si hvem som har laget den.
Klassisk ballett – max 4 min
Øvelser ved barren (bruk eventuelt en benk eller et bord). Det holder med èn side (ett ben).
Sett gjerne sammen øvelsene som skal inneholde: Plié, tendu, rond de jambe og battement.
Øvelser i senter (ute på gulvet) som skal inneholde:
- Piruett, pas de bourrés, tombé og vals (sett gjerne sammen i én kombinasjon)
- Små hopp med skift av retning
- Grand jeté/store hopp
Jazz – max 4 min
2 valgfrie kombinasjoner/øvelser som viser ulik stil, uttrykk, tempo og dynamikk.
Du kan f.eks. inkludere noen av disse elementene:
motstrekk, isolasjon, rytme, vektoverføring, eksplosivitet og utslag.
Moderne/samtidsdans – max 4 min
2 valgfrie kombinasjoner/øvelser som viser ulik stil, uttrykk, tempo og dynamikk.
Du kan f.eks. inkludere noen av disse elementene: kurver, skift av vekt, “spirals”, flyt og release/slipp,
og bruk av rommet som; opp og ned fra gulvet, forflytning i rommet og nivåer.
Solo/Kreativ oppgave – max 2 min
Valgfri solo der du gjerne viser noen av dine spesielle styrker og kvaliteter som danser.
Den kan være improvisert eller koreografert (av deg eller en annen).

Tips til videoen:
Du kan gjerne filme med din mobil! Du vil ikke bli vurdert ut ifra den tekniske kvaliteten på videoen.
Sjekk vinkel, lyd og lys før du filmer, og forsøk å unngå motlys fra bakgrunnen så du er godt synlig.
Sørg for at det er nok avstand mellom deg og kamera, så vi får sett hele deg når du danser.
Bruk klær du kan bevege deg i, og som gjør at vi ser bevegelsene du ønsker å vise oss.
Spørsmål om søknaden kan rettes til post@spinoff.no.

Lykke til!

