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Загальне: 
TANZPAKT in residence - співпраця між villa\wigman і TanzNetzDresden - планує реалізувати широку 
програму резиденцій у Саксонії напротязі 2022-24 років, яка спрямована на підтримку танцювальної 
сцени у Саксонії. Програма резиденцій для митців розглядається як фундаментальний інструмент для 
вдосконалення, надаючи таким чином час і простір для досліджень і створюючи стійкі структури, які 
дозволяють танцювальній сцені професійно та стабільно працювати. 
Загалом у 2022-2024 роках планується 18 резиденцій. Щороку оголошуватиметься новий конкурс 
заявок та відбір резиденцій на наступний рік. Рішення прийматиме компетентне журі. Одне місце 
передбачено для одного митця із України. 
 
Open Call 2023  
З січня по грудень 2023 року буде присуджено вісім (8) сольних дослідницьких резиденцій на 
саксонських репетиційних і театральних майданчиках у Кіршау, Цвікау, Герліці, Хемніці, Лейпцигу та 
Дрездені. Тривалість становить чотири тижні на резиденцію, яку також можна розділити. Щоб 
потрапити на резиденцію у 2023 у Саксоніі митці мають подати заявку до 30 вересня 2022 року. 
Робоче перебування включає проведення одного або кількох навчальних курсів або семінарів у місці 
проживання та презентацію семінару наприкінці періоду проживання. 
 
TANZPAKT in residence пропонує:  

- Гонорар 2.000,00 євро для окремої резиденції 
- Матеріальні витрати: 200,00 євро 
- Витрати на проїзд та проживання (за домовленістю)  
- використання студії  
- організаційне (не технічне) забезпечення 
- Допомога в організації догляду за дітьми 

 
Місця проживання: 
tanzART Kirschau / лютий 2023 / липень - серпень 2023 p. 
Mondstaubtheater Zwickau / серпень, вересень 2023 р. 
TanzRaumGörlitz / Neisse Centre for Contemporary Arts e.V. / серпень/вересень 2023 р. 
KOMPLEX - Хемніц / січень, серпень, вересень 2023 p. 
ЛОФФТ - ТЕАТР (Лейпциг) цілий рік за домовленістю крім 10.07.-18.08.2023 р. 
villa\wigman (Дрезден) / цілий рік 2023 p. 
TanzNetzDresden / TENZA (Дрезден) лютий, квітень, липень-серпень, жовтень 2023 р. 
 
 
 
 
 
 
  

Заклик до подання заявок TANZPAKT in residence 2023 04.08.2022 
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Подання заявки: 
Експозе (німецькою або англійською мовами, максимум 2 сторінки) має містити такі пункти: 
- Опис проекту 
- Мотивація для подання заявки в рамках програми проживання в Саксонії 
- Ідеї щодо тренінгів або пропозицій семінарів під час резиденції, включаючи інформацію про цільову 
групу 
- Причина, за якою обрано конкретне місце проживання на період резиденції 
- Коротка біографія з максимум 3 посиланнями на відео поточної та минулої роботи 
 
Кінцевий термін подання заяв: 30 вересня 2022 р. на адресу: residence@villawigman.de 
Тема: Заявка TANZPAKT in residence #2023 
Рішення буде прийматися компетентним журі у складі трьох осіб. Результати буде 
оголошено наприкінці жовтня 2022 року. 
 
 
Якщо у вас виникли запитання щодо процесу подання заявки, будь ласка, зв’яжіться з: 
residence@villawigman.de або зателефонуйте за номером 0351 810 38 515 щовівторка з 10:00 до 11:00 
(окрім 23 серпня 2022 року). 
 
Що ми не підтримуємо:  
Репетиції нових постанов, постанов, що вже були створені та проекти не підтримуються у рамках  цієї 
програми. 

КОРОТКИЙ ОПИС МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ: 

villa\wigman – приміщення для сценічного мистецтва Вілла\вігман — це колишнє місце роботи 
танцівниці та хореографа Мері Вігман на Бауцнерштрассе, 107 у Дрездені. Вілла/вігман відкриває 
простір для сценічного мистецтва – регіонального, національного та міжнародного. Ми заохочуємо 
дослідження, резиденції, репетиції та спілкування. Ми зберігаємо історію цього місця для насиченого 
подіями майбутнього та розставляємо сучасні акценти в міському суспільстві Дрездена. 
http://villawigman.de/tanzpakt-in-residence/ 
Facebook: https://www.facebook.com/villawigman 
Instagram: https://www.instagram.com/villawigman/ 
 
TanzNetzDresden 
Асоціація TanzNetzDresden була заснована в лютому 2020 року після 10 років успішної культурної 
роботи. Діяльність асоціації спрямована на популяризацію танцю як мистецтва та форми спілкування. 
Асоціація представляє інтереси професіоналів танцювального мистецтва міста та об’єднує 
різноманітних діячів у сфері танцю та сценічного мистецтва. Асоціація консультує, організовує та 
знаходиться у постійній співпраці. Метою асоціації є постійне покращення видимості та умов роботи 
незалежних танцюристів, а також забезпечення та розширення культурно-освітніх танцювальних 
пропозицій для міського суспільства. TanzNetzDresden нараховує 44 організації та 40 членів мережі, 
16 з яких є незалежними професійними компаніями, і працює в Дрездені та за межами міста та 
регіону.  
https://tanznetzdresden.de 
Instagram: tanznetzdresden  
Facebook: https://www.facebook.com/tanznetzdresden/ 
 
  



 

 

Villa Wigman für Tanz e.V., Bautzner Str. 107, 01099 Dresden, villawigman.de 
Steuer-Nr. 202/143/05268, Register-Nr. VR 9676, Amtsgericht Dresden 

 
Seite 3/5 

TENZA  
TENZA в самому центрі Дрездена-Йоганнштадта – це приватний центр творчого розвитку для людей 
різного віку, походження та професій. Як виробничо-навчальна база, а також хореографічна майстерня, 
тут рухаються і 
зустрічаються артисти всіх жанрів. Метою TENZA є культурна інтеграція району Йоганнштадт, як зв’язку 
між старим і новим містом, у загальну картину міста Дрезден. Заклад бачить своє завдання в тому, щоб 
об’єднати та залучити різних людей району, спільним знаменником яких є тіло та розум у танці та русі. 
TENZA вважає себе соціально-мистецьким посередником і постачальником простору для навчальних 
закладів, міських театрів і місцевої незалежної сцени. 
https://www.tenza.de 
Instagram: __tenza__  
Facebook: https://www.facebook.com/tenzaschmiede/ 
 
Mondstaubtheater 
Mondstaubtheater — це вільний аматорський театр, який фокусується на виконавцях. Мистецька, 
соціокультурна та культурна освіта з дітьми, молоддю та дорослими. Мета – дати можливість людям 
усіх поколінь грати на сцені та заохотити їх знайти індивідуальні форми вираження. Наша увага 
зосереджена насамперед на курсах для дітей та молоді. Нам важливо знайомити дітей та молодь з 
роботою в театрі та на сцені, передати важливі основи навчання та презентацій в акторській сфері. 
Особливість нашого вільного аматорського театру в тому, що він розташований у старій промисловій 
будівлі. Розташування дає нам прямий зв’язок з історією міста, що може бути важливим аспектом 
того, як ми сприймаємо себе та інших. Місто Цвікау також є невеликим містечком, хоч і четвертим за 
величиною містом Саксонії. 
Наша робота сприяє культурному вихованню та розвитку. 
https://www.mondstaubtheater.de 

LOFFT - DAS THEATER  
З моменту свого заснування в 1997 році театр виступає за популяризацію сценічного мистецтва в 
Лейпцигу та Саксонії, за сприяння молодих талантів у місцевому регіоні та за національні та 
міжнародні постановки в галузі танцю, перформансу та театрального мистецтва. Це одне з 
найважливіших місць для незалежного виконавського мистецтва в Саксонії, яке з 2019 року 
розташоване на території Spinnerei Leipzig. Його профіль органічно розвивається в національному та 
міжнародному контекстах і продовжує зміцнювати зв'язок із культурним життям Лейпцига та Саксонії 
та його акторами. Поетапна програма для молодих талантів підтримує нових митців від першого 
експерименту в серії семінарів, через програму наставництва-супроводу імпульсу, до програми 
розвитку митця, яка засновує та об’єднує місцевих митців на національному та міжнародному рівнях. 
Відкрито рекламовані копродукції, тематичні фестивалі та численні колаборації призводять до 
розкладу близько 150 заходів на рік, які супроводжуються освітньою програмою. LOFFT захищає 
інтереси незалежних виконавців у культурній політиці на місцевому, регіональному та федеральному 
рівнях. 
https://www.lofft.de 
Instagram: https://www.instagram.com/lofft_theater/ 
Facebook: https://www.facebook.com/lofft.leipzig/ 
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Neisse Centre for Contemporary Arts e.V. / TanzRaumGörlitz 
У Görlitz вже більше десяти років існують успішні ініціативи та проекти сучасного мистецтва. Щоб краще 
координувати цю ініціативу та об’єднати зусилля, у 2019 році була заснована асоціація NEISSE 
CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS e.V. Наразі некомерційна асоціація нараховує 15 членів, які 
поставили собі за мету популяризувати сучасне мистецтво в Görlitz та регіоні та будувати для цього 
відповідні структури. Асоціація особливо активна у сфері образотворчого та виконавчого мистецтва 
через проекти TanzRaumGörlitz, Zukunftsvisionen та Kulturheim Leipziger Straße. З 2021 року ведеться 
інтенсивна робота над проектом «Kunsthalle Görlitz», метою якого є створення постійного місця для 
сучасного мистецтва всіх жанрів у Görlitz та об’єднання окремих акторів і проектів один з одним. Окремі 
проекти доповнюють і підтримують один одного з точки зору змісту через взаємну співпрацю для 
досягнення цілей асоціації. Крім того, велике значення надається регіону в прикордонному трикутнику. 
Ми хочемо збодувати регіон без кордонів, а не закреслювати горизонт на горах Нейсе чи Циттау. 
Розвиток сучасного мистецтва в регіоні означає транскордонне спілкування та співпрацю з акторами 
Чехії та Польщі. Проекти NCCA e.V. є драйверами та транспортними засобами цього бачення. 
https://ncca.eu/ 
Instagram: https://www.instagram.com/ncca_goerlitz 
TanzRaumGörlitz  
https://trg.persona.co/ 
Instagram: https://www.instagram.com/tanzraumgoerlitz/ 
 
TanzArt Kirschau 
Ми TanzART - Atelier for Dance, Movement & Art, центр сучасного танцю з проектами для участі в 
прекрасному Ширгісвальде-Кіршау. Тут, у сільській місцевості, мистецтву є місце – багато місця! У 
колишній текстильній фабриці, яка зараз є серцем мистецької ініціативи «ImFriese», є місце для будь-
якої творчої думки. Наша студія (70 кв. м), ваша кімната проживання, спільна кухня та ванна кімната є 
гарною базою для вашої творчості. У галереї відбуваються вистави та обміни з художниками та 
регіональними танцювальними професіоналами. Ми з нетерпінням чекаємо кандидатів, які хочуть 
працювати з людьми та художниками на місці. У нас сільська ідилія поєднується з національними та 
міжнародними мережами, тому ми вже вітали гостей з Індонезії, США, Індії та Нідерландів. 
http://tanzart-kirschau.de 
Instagram: https://www.instagram.com/tanzart_kirschau/ 
Facebook: https://www.facebook.com/tanzart.kirschau 
 
OFF Bühne Komplex - Taupunkt e.V.: THEATER LEBEN у Хемніці 
Поза сценічний комплекс і вулиці майбутньої культурної столиці ми поєднаємо з танцями та театром. 
Асоціація була заснована в 2013 році художниками та ентузіастами незалежної сцени з метою 
відкрити експериментальний театр у Хемніц. З 2015 року ми створюємо різнокольоровий спектр 
гостьових вистав, майстер-класів, власних і спільних постановок у комплексі, але ми також із 
задоволенням використовуємо громадські місця. За сценою знаходиться колишнє подвір’я церкви на 
80 місць та професійне обладнання. Він розташований у центрі Зонненберга, району поблизу центру з 
різноманітними (соціо-)культурними пропозиціями та зростаючою творчою сценою. Пусті  споруди та 
мистецтво буквально поруч. Ми співпрацюємо з місцевими артистами та маємо багато контактів на 
незалежній сцені вдома та за кордоном, особливо в Словенії, Чехії, Фінляндії та Франції. Ми з 
нетерпінням чекаємо артистів, які візьмуть участь у резиденції у Хемніці. Багатьох колишніх 
мешканців дивує потенціал і простори міста. 
https://taupunkt-chemnitz.de/ 
Facebook: https://www.facebook.com/taupunkt 
Instagram: https://www.instagram.com/taupunkt.ev/ 
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«TANZPAKT in residence» — це танцювальний проект TanzNetzDresden і Villa Wigman у співпраці з 
TanzART Kirschau, Mondstaubtheater Zwickau, TanzRaumGörlitz Центру сучасного мистецтва Neisse, 
KOMPLEX - OFF Bühne des Taupunkt Chemnitz і LOFFT - DAS THEATER Leipzig. 

«TANZPAKT in residence» фінансується TANZPAKT Stadt-Land-Bund за кошти Bundesregierung für 
Kultur und Medien, а також співфінансується Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus та 
der Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz. 

Цей захід співфінансується за рахунок податків на основі бюджету, прийнятого парламентом Саксонії. 
 
 
TANZPAKT STADT LAND BUND — Спільна ініціатива муніципалітетів, федеральних земель та 
уповноваженого федерального уряду з питань культури та медіа для сприяння досконалості 
в танці. 


