BASIN BÜLTENİ
SOLO
ULUSLARARASASI ÇAĞDAŞ DANS FESTİVALİ
29-30 HAZİRAN/ 1 TEMMUZ
CERMODERN, ANKARA

Ülkemizde bireysel çağdaş dans kategorisine özgün ilk etkinlik olan Solo
Çağdaş Dans Festivali 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında
CerModern açık hava sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.
Sanatın tüm disiplinleriyle doğrudan ilişki kurmayı amaçlayan CerModern,
günümüz dans sanatının en özgün yorumlarından olan bireysel dans
kategorisine özel bir alan açıyor. İlk kez gerçekleştirilecek olan etkinlik, 3 gün
süresince ulusal ve uluslararası dans sanatçılarının gösterimleri, atölye
programları, seminer, konser ve film gösterimleriyle izleyiciye zengin bir
program sunacak.
Festivalin ilk kez gerçekleşiyor olmasının yanı sıra, yaratıcı sanatlar alanında
ülkemiz potansiyelini güçlü bir biçimde göstermeyi amaçladıklarını belirten
festival koordinatörü Filiz Güneş, ulusal ve uluslararası dansçıların,
kurumların etkinliğe gösterdikleri yoğun ilginin kendileri için motivasyon
kaynağı olduğunu, önümüzdeki yıllarda birkaç ili kapsayan bir program için
çalıştıklarını belirtti.
CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer ise dünyada köklü bir
geleneği olan çağdaş dansın 50’li yıllardan bu yana ülkemizde, özellikle
Ankara’da kurumsallaştığını, üstlendikleri sorumluluğun dansın marka
değerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.
ABD, Avusturya, Avustralya, Almanya, Belçika, İsrail, İsviçre, İtalya, Lübnan,
France, Meksika, İspanya ve Ukrayna’dan katılacak 13 soloist dançının
yanısıra, jüri seçmeleriyle belirlenecek 13 ulusal dansçının yer alacağı
etkinliğin ana sponsorluğunu Tur Oto üstleniyor.Galip Emre Dance Company
ve Ada Dans Topluluğu tarafından desteklenen etkinliğin jüri kurulu ise Deniz
Alp, Galip Emre, Özgür Adam ve Uğur Seyrek’den oluşuyor.
Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için:
Filiz Güneş
Etkinlik Koordinatörü
filiz.gunes@cermodern.org
0312 310 0000
0532 743 3330
Festival tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=mcK6ikuQyFE

PRESS BULLETIN
SOLO
INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE FESTIVAL
29-30 JUNE/ 1 JULY
CERMODERN, ANKARA

The Solo Contemporary Dance Festival, the first event dedicated to the
individual contemporary dance category in our country, meets with spectators
on CerModern open air scene between June 29-30 and July 1, 2018
CerModern aims to establish a direct relationship with all the disciplines of art,
opening up a special field to the individual dance category, which is one of the
most original interpretations of today's dance art. The event, which will be held
for the first time, will present a rich program to the audience during the 3 days,
with shows of national and international dance artists, workshop programs,
seminars, concerts and film screenings.
Noting that the festival is being held for the first time, the festival coordinator
Filiz Güneş stated that the intense interest of the institutions, national and
international dancers in the event is a source of motivation for them, indicating
that they intend to show the potential of our country in a strong way in the field
of creative arts; they aim to expand the event with a wider program covering
few other provinces.
CerModern’s Director of Art Programs Zihni Tumer stated that the
fundamental tradition of contemporary dance has been institutionalized in our
country, especially in Ankara since the 50's, our responsibility is to contribute
to the brand value of contemporary dance.
Tur Oto takes on the main sponsorship of the event, which will include 13
national dancers to be selected by jury selection, as well as 13 soloists from
USA, Austria, Australia, Germany, Belgium, Israel, Switzerland, France,
Lebanon, Mexico, Spain, Italy and Ukraine. Supported by Galip Emre Dance
Company and Ada Dance Group, the jury board consists of Deniz Alp, Galip
Emre, Özgür Adam and Uğur Seyrek.
More information about the event:
Filiz Güneş
Event Coordinator
filiz.gunes@cermodern.org
0312 310 0000
0532 284 8672

Festival teaser: https://www.youtube.com/watch?v=mcK6ikuQyFE

