
 
zoekt innemende dansvoorstellingen, locatie projecten en dans 

interventies.  
 

Heb jij een project of voorstelling van min 5 en maximum 25 
minuten die perfect zou passen in het Azaleapark in Gent?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Op ‘Dansen in’t Park’ – een uniek en gratis dansfestival in Gent – wordt 
dans dicht bij de mensen gebracht. Het twaalfde jaar op rij, van 16 tot 18 

augustus 2019, participeren honderden mensen aan verschillende 
dansgenres.  

 
‘Dansen in‘t Park’ zoekt  

choreografieën/ performances/ voorstellingen/ interventies  
van min 5 min en maximum 20 minuten 

 die op dit openluchtfestival passen.  
Meer informatie over het festival en vorige edities, vind je op de website: 

http://www.danseninhetpark.be/  
 

Aanmeldingen versturen voor 25 april 2019 naar artiest@dihp.be.  
 

Voeg volgende onderdelen toe aan jouw aanmelding: een motivatiebrief, het concept 
en beeldmateriaal (graag van de volledige act), persfoto, promotietekst en een 

opsomming van deelnemers. Verstuur foto’s en videomateriaal via een youtube- of 
vimeolink. Enkel volledige aanmeldingen, verzonden vóór 25 april 2019, zullen in 

aanmerking genomen worden.  



 
 

is looking for vibrant dance performances and site-specific work 
and dance interventions.  

 
Do you have a 5 or 20 minute piece, fitting perfectly in the 

Azaleapark in Ghent?  We are looking for you!  
 

During ‘Dansen in’t Park’ – a unique open air dance festival in Ghent – 
dance is brought close to the people. The 12th edition, 16th-18th of 

August, again will host hundreds of people participating in different styles 
of dance, both by doing and watching.  

 
‘Dansen in ‘t park’ is looking for 

pieces/choreographies/performances/interventions, fitting in the setting 
of this open air festival.  

More information on the festival and previous editions,to be found 
through the website: http://www.danseninhetpark.be/  

 
Applications can be send before April 25th 2019 to: artiest@dihp.be 

 
 Applications should contain: a letter of motivation, concept and footage of the piece 
(preferably the full act), a press picture, promo text and a list of credits. Pictures or 
video must be send through a youtube- or vimeo link. Only complete applications 

sent before April 25th will be considered. 

mailto:artiest@dihp.be

