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             orsdag d. 8. marts 2018 holdt Karen 
Toftegaard og Gitte Nielsen fra det kreative 
produktionsselskab Wildtopia, oplæg på 
Udviklingsplatformen for Scenekunst om 
internationale platforme. Her fortalte de om 
de erfaringer de har gjort sig med festivalen 
Edinburgh Festival Fringe. Under 
arrangementet blev Malco Oliveros 
interviewet om sine erfaringer med CINARS i 
Montreal og Marie Schultz blev interviewet 

om sine erfaringer med de asiatiske 
messer PAMS og TPAM. Under 
arrangementet havde alle fremmødte 
desuden mulighed for at byde ind med 
spørgsmål, kommentarer og egne 
erfaringer med internationale platforme.  

Kort fortalt - sådan får du mest ud af de 
internationale platforme.
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EdFringe udspringer af Edinburgh 
International Festival, som er en kurateret 
festival. Fringe festivalen derimod, er åben 
for alle, og består af frynserne omkring den 
Internationale Festival. Dét det kræver at 
have  en forestilling med på EdFringe er at 
man som gruppe selv finder en scene at 
spille på. 

Tilknyttet festivalen er The Fringe 
Society,  som går op i at styrke Fringe som 
platform, støtte de deltagende og guide 
publikum, helt uden at blande sig i det 
kunstneriske aspekt af festivalen. I deres 
arbejde har de fokus på at præsentere 
EdFringe internationalt. 

Wildtopias mål er at producere en Nordisk 
showcase under festivalen i år 2019. 
Formålet med showcasen er at give 
nordiske grupper mulighed for at komme 
på EdFringe under ét brand og dermed stå 
stærkere overfor internationale presenters.  

EDINBURGH FESTIVAL FRINGE 
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Der laves typisk en split-deal mellem kompagni 
(60%) og venue (40 %) 

Den største post er som regel overnatning som ofte er dyr i Edinburgh, især under 
festivalen.  

Det er en god idé at sætte penge af til PR – der er rigtig mange forestillinger at 
vælge imellem på EdFring, så det kan betale sig at gøre sig bemærket. 

Regn med at turen giver et underskud eller i bedste fald går i nul, men se det som 
en investering, der vil højst sandsynligvis åbne sig muligheder for en international 
turné. 

Mange af scenerne på Fringe er små, så jo mindre dit stage set-up er, des 
bedre er dine muligheder for at finde et passende venue.  

Print flyers og få dem delt ud af et flyering team - hør jeres venue om de 
kan stille med frivillige eller hiv fat i The Fringe Society for sparring.

Team up med et lokalt PR bureau – det betaler sig i sidste ende. 

Spil gerne jeres forestilling i hele festivalperioden og sørg for at få 
anmeldere ind tidligt i spilleperioden.  

Hvis der er bestemte aktører du er interesseret i at møde og netværke med, 
så find dem fysisk rundt omkring på de forskellige events og venues (f.eks. 
i gården på Summerhall). 
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CINARS
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Conférence internationale des arts de la 
scène (CINARS) er en scenekunstmesse i 
Montréal der løber over 6 dage og finder 
sted hverandet år. På messen er der et, af 
organisationen, kurateret program 
tilgængeligt for opkøbere fra hele verden. I 
løbet af ugen afvikles der tre store 
showcases med hhv. musk, dans og 
nycirkus, som CINARS har stort fokus på.  

Er man udvalgt til at deltage i en showcase 
har man 12-15 minutter til at vise et uddrag 
af en forestilling. 

Under messen er der møder og 
konferencer i løbet af dagen, og 
showcases og forestillinger om aftenen. 
Derudover er der opstået en mindre fringe 
festival, OFF-CINARS. 

Som gruppe søger man om at deltage i CINARS, 
og er man heldig får man dækket sine 
omkostninger til scene, teknik, teknikere, PR osv. 

Selvbetalt er rejse, kost og logi, og løn til 
egne medvirkende. 

Her får man ingen andel i billetindtægterne. 

Dog er det som registreret exhibitor (altså hvis 
man har en stand på messen) muligt selv at 
arrangere deltagelse i OFF-CINARS og på den 
måde lave en split-deal med en venue. 

Det er godt at være 
med i en showcase... 

...men endnu bedre at 
lave en aftale med et 
venue hvor i også kan 
spille hele jeres 
forestilling et par 
gange under messen. 

Søg om at være med 
på en dansk/nordisk 
bod på messeområdet 
– sammen er vi 
stærkere. 

Fokusér på at 
netværke – sørg for at 
være på dén café, i 
den foyer, til de 
forestillinger osv. hvor 
de vigtige opkøbere 
befinder sig, også 
selvom det muligvis 
koster mere. 

Følg op på 
de kontakter du får, 
efter messen. 
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Performing Arts Market in Seoul (PAMS) er 
en scenekunstmesse med fokus på dans, 
performance, musik og teater. Den årlige 
messe er arrangeret af Korean Arts 
Management Service (KAMS) og foregår i 
oktober. I år ('18) har de fokus på EU. 

PAMS er den største scenekunstmesse i 
Asien med deltagere fra hele kloden, dog 
flest repræsentanter fra Asien, 
Australien/New Zealand og Europa.

For- og eftermiddagene på PAMS er fyldt 
op af messestande, speed-dating, pop-up 
stage, focus sessions og round-table 
diskussioner. Om aftenen spilles der 
forestillinger, både arrangeret af PAMS, 
SIDance (Seoul International Dance 
Festival) og SPAF (Seoul Performance Art 
Festival). Hver aften sluttes af med en 
kurateret aften hvor et land præsenteres 
med mad og drikke, og evt. en forestilling 
fra landet.  

TPAM  
Tokyio Performing Arts Market (TPAM) er 
mange plaforme i én. Der er en Fringe 
Festival, Yokohama Dance Collection og et 
kurateret TPAM program. I løbet af dagen 
er der arrangementer som speed-dating, 
round-table diskussioner (som man selv 
arrangerer) og forelæsninger.  

TPAM er en messe som er meget rettet 
fra asien mod asien. 

Er man interesseret i at lave en fringe 
forestilling er det en god idé at opleve 
messen året inden man tager afsted med 
en forestilling.                      er et bud på et 
venue man kan låne 'gratis' til formålet, 
man betaler kun for el og forsikring. Skulle 
det have interesse, er det en god idé at 
være flere grupper der går sammen om 
det.  

The Cave 

Ø K O N O M I
Den dyreste post er flybilletter, 
herefter er hotel og mad billigt. 

I år 2019 er der dansk/koreansk år, 
da der er 60 års jubilæum for de 
diplomatiske forbindelser mellem 
Danmark og Korea. Undersøg 
derfor om ikke der er muligheder for 
at søge støtte i den forbindelse.  

Ø K O N O M I

Til forskel fra 
Korea, så er 
mad dyr i 
Japan, så 
tænk lidt 
ekstra per 
diem. 

Hoteller tilknyttet TPAM i Yokohama    
har fair priser under messen.   

Gå på så mange speed-dates 
som muligt!

Tag en shuttle-bus til forestillingerne. I 
Seoul er afstandende ofte store og det 
kan nemt tage 1 – 1,5 time at nå frem 
med bus. På disse ture er der en 
fantastisk mulighed for at netværke 
med sidemanden og andre i bussen. 

Medbring visitkort! Koreanerne er 
vilde med visitkort og ethvert møde 
starter med udveksling af dem.

Planlæg dine dage hjemmefra, 
mange af arrangementerne er 
udspredte og her er der ingen 
shuttle busser. 

Ansøg om at stå for en round-table 
diskussion eller præsentation med 
en interessant vinkel. 

Vælg et hotel tæt på Bank ART, 
basen for TPAM.
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http://en.pams.or.kr/
https://www.eif.co.uk/
https://www.tpam.or.jp/info/en/
https://www.eif.co.uk/
https://www.facebook.com/thecave.isezaki/
http://www.udviklingsplatformen.dk/
http://www.udviklingsplatformen.dk/

