ZAVOD EN-KNAP/CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI
Ljubljana, 12. junij 2017

JAVNI POZIV ZA MESTO VODJE VAJ (Rehearsal Director)
DELOVNO MESTO: VODJA VAJ
Glavno poslanstvo vodje vaj je skrb za ohranjanje visokega nivoja izvajanja repertoarja in visoke
stopnje fizične pripravljenosti plesalcev tako v času nastajanja novih del, kot tudi v obdobju
nastopanja v Sloveniji in na gostovanjih.
OPIS DEL IN NALOG:
 tesno sodelovanje z umetniškim direktorjem pri načrtovanju in koordiniranju urnika vaj
in nastopov
 tesno sodelovanje z umetniškim direktorjem in vsakim avtorjem v času nastajanja novih
predstav
 redna vadba in obnavljanje repertoarja s plesalci ter ohranjanje visokega nivoja
izvajanja predstav
 dogovarjanje in načrtovanje pedagogov za dnevne classe ter po potrebi vodenje
jutranjega ogrevanja
 priprava urnikov vaj na gostovanjih in pomoč pri postavitvi predstave na novem
prizorišču (sodelovanje s tehničnim vodstvom in osebjem prizorišč na katerih skupina
gostuje)
 sodelovanje na avdicijah pri izbiranju novih plesalcev za skupino
 sodelovanje na sestankih skupine in celega kolektiva
 poročanje umetniškemu vodji o delu skupine
 skrb za čistost in urejenost kostumov in rekvizitov

OBVEZNE LASTNOSTI:
 izkušnje z vadbo, kreativnim procesom nastajanja predstav in gostovanji
 sposobnost doseganja in ohranjanja visokega nivoja izvajanja predstav
 dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti
 sposobnost za timsko delo in prilagodljivost
 predanost pri doseganju zadanih ciljev
 temeljito poznavanje sodobnih plesnih umetnosti
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ŽELENE LASTNOSTI:
 poznavanje repertoarja in estetike skupine EnKnapGroup
 izkušnje s poučevanjem na profesionalnem plesnem nivoju
 neprestan stik s profesionalno plesno sceno
 formalna plesna izobrazba
DRUGA ZNANJA:
 vozniški izpit B-kategorije
DELOVNO MESTO:
 v povprečju 8 ur na dan oz. po potrebi
 urnik dela je spremenljiv
 potovanja v tujino v času gostovanj
TRAJANJE POGODBENEGA SODELOVANJA:
 predviden začetek dela sredi avgusta 2017
 trajanje: za nedoločen čas ali po dogovoru
ROK ZA PRIJAVO:
 do vključno 21. 6. 2017
NAČIN PRIJAVE:
 preko elektronske pošte: julija.travancic@en-knap.com

