
   
 

HAKUOHJEET ICE HOT OSLO 2024 🇫🇮 
 

Lue ohjeet huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä! 

 

Haku taiteelliseen ohjelmaan avautuu keskiviikkona 8.2.2023 ja päättyy torstaina 

30.3.2023 klo 16:00 CEST. 

 

 

 

YLEISET HAKUKRITEERIT  

• Ice Hot Nordic Dance Platform esittelee nykytanssia ja -koreografiaa 

• Hakija voi olla ammattitaiteilija tai työryhmä, joka asuu tai saa tukea jossakin 

Pohjoismaassa1 

• Hakija voi olla Pohjoismaiden ulkopuolella asuva ammattitaiteilija, jolla on 

Pohjoismaiden kansalaisuus 

• Teoksen, jolla haet, on oltava kiertuekelpoinen 

• Hyväksymme vain yhden hakemuksen per taiteilija/työryhmä2 

• Voit hakea vain yhteen kategoriaan: A) Live, täyspitkä esitys tai B) More More 

More -pitchaus 

 

Ice Hot -jury arvioi hakemustasi ja ehdottamaasi kategoriaa, mutta jury voi ehdottaa 

sinulle paikkaa myös toisessa kategoriassa. 

 

Ice Hot -jury pidättää oikeuden ehdottaa ohjelmaan jotakin muuta hakijan teosta kuin 

sitä, jolla tämä haki. Jury voi valita teoksia myös avoimen haun ulkopuolelta. 

 

 

 

  

 
1 Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Ahvenanmaa 

 
2 Eri työryhmissä työskenteleviä taiteilijoita voidaan ottaa mukaan useisiin hakemuksiin 



A) TÄYSPITKÄ LIVE-ESITYS – NÄIN HAET 
 

Esitys joko näyttämöllä tai sopivassa tilassa, jollaiseen teos on tarkoitettu 

paikkasidonnaisesti. Voit hakea vain yhdellä tuotannolla. 

 

Live-esityksen hakuehdot ja -ohjeet: 

• Teos on saanut / saa ensi-iltansa viimeistään 25.5.2023 

• Teoksesta tulee olla täyspitkä Vimeo-dokumentaatio. 

• Teoksesta tulee olla lyhyt kuvaus sekä tekijäluettelo. 

• Teoksella tulee olla tekninen raideri, valokartta ja näyttämösuunnitelma. Jos 

teoksella ei vielä ole lopullista raideria, liitä hakemukseen alustava raideri. 

Toimita lopullinen viimeistään 25.5.2023. 

• Teoksella on oltava tuottaja ja/tai teknisistä asioista vastaava henkilö Ice Hot 

Oslon esitysten toteuttamista ja mahdollista kiertuetta varten. 

• Teos voidaan esittää Oslossa 14.–18.2.2024. 

• Tuotanto on vapaa kiertämään pohjoismaissa ja kansainvälisesti helmikuun 2024 

jälkeen. 

 

Tapahtumapaikat / tekniset tarpeet: 

Hakija saa ehdottaa teokselleen toivottua esitystilaa tai muuta paikkaa: blackbox, 

teatteritila, galleria, konserttisali, erityinen katsomon sijoittelu, paikkasidonnainen 

alue jne. 

 

 

B) MORE MORE MORE -PITCHAUKSET – NÄIN HAET: 
 

15 minuutin pitchaus / teosesittely, johon sisältyy keskustelu moderaattorin 

kanssa. Voit käyttää apunasi diapresentaatiota (esim. KeyNote, PowerPoint).  

 

Pitchauksen hakuehdot ja -ohjeet: 

• Voit hakea teosidealla, jolla ei vielä ole ollut ensi-iltaa. 

• Voit hakea yhden tuotannon esittelyllä tai useamman työn sarjalla. Nämä voivat 

olla jo ensi-iltansa saaneita tai keskeneräisiä teoksia. 

• Huomioithan, että mitä enemmän tietoja annat hakemuksessa, sitä helpompi 

juryn on arvioida työtäsi. 

• 1–2 taiteilijan/työryhmän edustajan on oltava paikan päällä pitämässä pitchaus 

Ice Hot Oslossa 14.–18.2.2024 

• Tuotannon / idean tavoitteena tulee olla kiertuevalmius pohjoismaissa ja 

kansainvälisesti helmikuun 2024 jälkeen. 



 

HAKULOMAKE 

 

Hakulomake avautuu keskiviikkona 8.2.2023. 

Hakuaika päättyy torstaina 30.3.2023 klo 16:00 CEST. Tarkista paikallinen aika 

täältä: https://www.timeanddate.com/  

 

Voit tallentaa hakulomakkeen keskeneräisenä ja palata siihen myöhemmin.  

Sähköpostiosoitteeseesi lähetetään linkki, jolla pääset takaisin täydentämään 

hakemustasi. Huom! Kun olet lähettänyt hakemuksen, et voi enää muokata sitä. 

 

 

TUKI JA KORVAUS VALITUILLE TAITEILIJOILLE JA TYÖRYHMILLE 
 

Ice Hot Oslo maksaa korvauksen matkustuspäivistä, esityksestä sekä muista 

lisäkuluista. Myös More More More -pitchauksista maksetaan korvaus. 

Korvaukset maksetaan laskua vastaan. 

 

Oslon pääkaupunkialueen ulkopuolelta matkustaville Ice Hot Oslo kustantaa 

myös 2–4 yön majoituksen, päivärahat ja matkakulut Osloon. More More More -

ohjelmaan valittujen taiteilijoiden/ työryhmien osalta katamme nämä 

kustannukset max. 2 taiteilijan /työryhmän edustajan osalta. Kannustamme 

valitsemaan ekologisia matkustustapoja. 

Lisäksi kaikille valituille taiteilijoille ja ryhmille tarjotaan räätälöityä valmennusta 

Ice Hot Oslo 2024 -tapahtumaan osallistumiseen. 

 

 

KYSYMYKSIÄ? OTA YHTEYTTÄ ICE HOT -EDUSTAJAASI: 
 

Suomi/ Ahvenanmaa: Riitta Aittokallio | riitta.aittokallio@circusdance.fi  

 

Ruotsi: Katja Seitajoki | katja.seitajoki@dansenshus.se   

 

Norja: Kirre Arneberg | kirre@dansenshus.com 

 

Tanska / Färsaaret / Grönlanti: Hanne Svejstrup | hsv@dansehallerne.dk  

 

Islanti: Friðrik Friðriksson | fridrik@performingarts.is 

 

 

https://www.icehotnordicdance.com/open-call-2024/
https://www.timeanddate.com/
https://www.icehotnordicdance.com/open-call-2024/
https://www.timeanddate.com/

