
BIRCA KIDS 23 - 1: 24-30/7, 2: 31/7-6/8 
Deadline for ansøgning 31/1-23 

 
 
BIRCA Kids giver plads til danske scenekunstfamilier (familie kan tolkes ret bredt), der ønsker at 
arbejde en uge med fokus på at indtænke børnene som medskabende i den kreative proces.  
 
Vi laver 2 forløb i sommeren 23: 
1: 24-30/7 for 1 større familie op til 8 deltagere med højere grad af selvorganisering 
2: 31/7-6/8 for 2 familier med max 5 deltagere faciliteret de første dage af My Grönholdt 
 
I det første forløb åbner vi for at en familie kan selvorganisere et residency der har fokus på 
familiens egen dynamik evt. i regi af en udvidet familie. 
 
I det andet forløb er der større fokus på samhørighed mellem de to familier, hvor vi understøtter 
fælles aktiviteter og dialog gennem et mere struktureret og faciliteret forløb med deltagelse af My 
Grönholdt. 
 
I skal ønske at arbejde med et projekt der har fokus på udvikling af nye metoder for inddragelse af 
børn i den kreative proces - gerne i et sensorisk kropsligt perspektiv. Samtidig ønsker vi projekter 
der inddrager de naturomgivelser BIRCA er placeret i gennem brug af naturens elementer som 
vand, græs, sten, træer, dyr - visuelt, kropsligt eller lydligt bearbejdet. Vi håber på nye visioner for 
en ny tid med balance i vores liv. Begge forløb afsluttes med interne visninger. 
 
Hver familie får min 3 værelser samt en prøvesal med fri råderet. Alle rejser, opholds- og 
madudgifter vil være dækket, dertil udbetales et honorar på 5.000 kr. per familie. Før forløbet 
inviteres familierne til en fælles session (online eller fysisk) med rådgivning omkring planlægning 
af forløb med koreograf My Grönholdt.  
 

Send ansøgning med op til en sides beskrivelse, hvor I beskriver projektforslag samt hvordan I ser 
jer alle i jeres familie i et familieresidens, og hvordan det ville passe jeres familie at arbejde 
sammen. Send en ansøgning vedhæftet CV eller link til website til info@birca.org. Læs mere om 
praktiske ting omkring BIRCA her: https://www.birca.org/praktisk-om-birca 
 
BIRCA Kids er udviklet af Susanne Danig/BIRCA i samarbejde med My Grönholdt/MYKA – de to vil 
udvælge deltagere, planlægge forløbet, facilitere og give feedback til processen. Spørgsmål kan 
stilles til Susanne Danig susanne@birca.org/20722829.  
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