
ÅBENT CALL 
 

BIRCA KIDS - 1: 21-27/6, 2: 28/6-4/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenekunstnere med børn har ofte store udfordringer i at få karriere og familieliv til at gå hånd i 
hånd. Især de lange udviklingsforløb med kunstnerisk fordybelse kan være vanskelige. Med BIRCA 
Kids ønsker vi at give plads til familie og børn i ens arbejde. Vi laver 2 forløb i sommeren 21 – 1:21-
27/6 og 2: 28/6-4/7. I hver periode inviterer vi 2 scenekunstnere bosat i Danmark med partnere og 
familie til en uges ophold på BIRCA, hvor fokus er research og udvikling med inddragelse af hele 
familien. I alt 4 kunstner familier kan få et forløb. Projekterne skal have fokus på udvikling af nye 
metoder for inddragelse af børn i den kreative proces gerne i et sensorisk kropsligt perspektiv, der 
relatere til de naturomgivelser BIRCA er placeret i. Vi håber på nye visioner for en ny tid med 
balance i vores liv. Hver familie får et opholdsområde samt en prøvesal med fri råderet. De har 
mulighed for dialog med hinanden og fælles aktiviteter, ligesom de før forløbet får 2 timers 
rådgivning omkring planlægning af forløb med My Grönholdt. Hver aften under residenciet samles 
alle til fælles spisning på BIRCA. For at lette arbejdet for familierne står BIRCA for indkøb og hjælper 
med madlavning. Projektet afsluttes med visninger for lokale samt kunstnerisk feedback. 
 
BIRCA Kids er udviklet af Susanne Danig/BIRCA i samarbejde med My Grönholdt/MYKA – de to vil 
udvælge deltagere, planlægge forløbet og give feedback til processen. 
 
Alle rejser, opholds- og madudgifter vil være dækket, dertil udbetales et honorar på 5.000 kr. for den 

ene uge.  
 

Vi opfordrer til residenser som indtænker børn i processen som medskabende i projekterne, I må 
meget gerne beskrive, hvordan I ser jer alle i jeres familie i et familieresidens, og hvordan det ville 
passe jeres familie at arbejde sammen. Send en ansøgning med op til en sides beskrivelse 
vedhæftet CV eller link til website til info@birca.org, evt. spørgsmål på tlf. 20722829. 
 

 
NB: DEADLINE PÅ CALLS 14/5! Svar klar 18/5 
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