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Anvisningar för pre-screeningvideo
Din video ska innehålla följande material (i angiven ordning)
1) Inledande avsnitt
En närbild av dig (ansiktet eller halva kroppen) där du tydligt berättar vad du heter och vilken
adress du har samt ger en kort historik över tidigare dansträning.
2) Teknisk del (till musikaliskt ackompanjemang)
Grand Adagio med développés i varje position, promenader och piruetter.
Petit Allegro, inklusive hopp på två fötter, jetés, temps levés, assemblés och beats.
Grand Allegro inklusive grand jetés och tour jetés samt antingen balancés eller valser.
3) Föreställningsdel
Ett förberett solo, modern, till musikackompanjemang. Solot kan vara originalkoreografi eller från
standardrepertoar. Det bör visa konstnärliga kvaliteter och flöde av rörelse. Längd: Ungefär två
minuter. Du kan spela in ytterligare ett solo i en annan stil om du vill, men det är inte nödvändigt.
Innan du framför själva stycket ska du ange titel på solot, koreograf och kompositör av musiken.
Krav på kläder
Du måste vara klädd i unitard eller tights och åtsittande topp eller trikåer så att det blir möjligt att
studera din teknik. Du får alltså inte ha kjolar, löst sittande t-shirts, benvärmare eller andra plagg.
Tänk noga igenom detta när du filmar:
Vad finns i bakgrunden (möbler, människor, husdjur, skyltar, etc)?
Har dina kläder kontrast mot bakgrunden så att du syns tydligt?
Är det tillräckligt med ljus?
Även om vi inte kräver professionell videokvalitet så är det till din fördel att du skapar bästa
möjliga förutsättningar för filmningen. Granska din pre-screening innan du skickar länken för att
vara säker att du kan ses tydligt i hela videon.
Uppladdning och delning av länk
Ladda upp din film på videotjänst (Youtube, Vimeo eller annan) och bifoga länk till videon i din
ansökan. Tänk på att sätta rättigheterna i Youtube till ”Olistad” (under Sekretessinställningar) så att
inte vem som helst kan se din film. I Vimeo bör du skydda videon med ett lösenord som du bifogar
länken. (Om du använder pdf-blankett för ansökan så skriver du in länk och eventuellt lösenord
under Övriga upplysningar.)
(Tänk på att om din internetuppkoppling är mycket långsam så kan det vara enklare att ladda upp
varje avsnitt för sig. Då måste du skicka flera länkar.)

