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Word Bijou de Gand! Stel je kandidaat met je dansgroep, win een podiumplek tijdens Gent 

Bougement en beleef het dansfestival vanop de eerste rij. 

 

GENT BOUGEMENT? 

Gent Bougement is een platform voor hedendaagse dans in Gent, dat inzet op ontmoeting tussen 

amateurdansers en professionelen. Voor de vierde editie van het festival, van 2 tot 4 november 

2018, zoekt Gent Bougement samen met Danspunt een dansgroep als Bijou de Gand.  

 

WIE MAAKT KANS? 

Je geeft les hedendaagse of moderne dans in een dansschool en maakt af en toe een choreografie 

voor je groep. Je zit soms met één of meer van volgende vragen: 

• Heb je een stuk dat je wil laten zien aan een nieuw publiek? 

• Wil je naar buiten komen met je sterke dansers? Wil je hen meer laten brengen dan enkel 

hun aangeleerde danspassen en techniek? 

• Vind je het een uitdaging om je dansers te laten improviseren of zoek je methodes om 

improvisatie te gebruiken in je voorstelling? 

• Hoe kan je de inleving van je dansers op scène nog vergroten? 

• Hoe kan je een thema of een inhoud vertalen in beweging? 

 

Stel je jezelf één of meer van bovenstaande vragen? Meld je dan aan als kandidaat Bijou de Gand! 

Gent Bougement en Danspunt kiezen samen één choreograaf met dansgroep tot de 

Bijou van Gent Bougement.  

http://www.gentbougement.be/


WAT HOUDT HET BIJOU-PAKKET IN? 

Als Bijou krijgen jij en je groep een echte vip-behandeling van het festival:  

● Je toont je voorstelling in het programma van Bougement Experiment, op zondag 4 

november in kunstencentrum Vooruit.   

● Tijdens de herfstvakantie (de week vóór Gent Bougement) krijg je enkele dagen gratis 

repetitieruimte in een professioneel danshuis in Gent. 

● Jullie krijgen drie keer een professionele danscoach op bezoek om te helpen bij de creatie 

van je stuk. 

● Je volgt tussen 22 en 26 augustus een creatieve workshop naar keuze op het internationale 

dansworkshopfestival Out of the Toolbox in Gent, met dank aan Danspunt! 

● Jullie zijn vips tijdens het Gent Bougement festival! Jij en de dansers komen gratis naar de 

avondvoorstelling Soirée Bougement en sluiten aan bij de artiestentafel. 

 

 

ZIN OM MEE TE DOEN?  

Schrijf je in via deze link.  

Deadline voor aanmelding is 14 juli 2018.  

 

De selectie gebeurt in overleg tussen Danspunt en het team van Gent Bougement. 

Eind juli worden alle kandidaten op de hoogte gebracht. 

 

 

MEER VRAGEN?  Mail ons op gentbougement@gmail.com 
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http://www.outofthetoolbox.be/
https://goo.gl/forms/jL2KEX7vQj2zp03E2.
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