
Thesmoforia

Festivalen Thesmoforia søger unge talentfulde 
skabere indenfor performance, dans, billedkunst, film, 
beklædning, lyd, lys, installation og alle krydsfelter 
imellem.

Thesmoforia var i antikken et tre dage langt ritual for 
kvinder, der skulle sikre frugtbarhed og ære gudinden 
Demeter og hendes datter Persephone. Festivalen 
Thesmoforia genopliver ritualet som et kunstnerisk 
samskabelsesprojekt, en platform for vækstlaget  og 
en oplevelse for alle sanser. 
Med afsæt i de antikke overleveringer nyfortolkes de 
oprindelige tre faser i ritualet: renselse, sorg og fejring. 
I arbejdet med værkerne der skal udgøre festivalen, 
søger projektet at betone interessante elementer fra 
myten, som står i kontrast til det levede liv i det 21. 
århundrede: det cykliske frem for det linære, det 
omsluttende frem for det penetrerende og fordybelse 
frem for effektivisering. 

Som skaber vil du blive inviteret til at tage del i en 
serie af workshops i foråret 2019. Her vil skabere 
få inspiration og værktøjer til udvikling af værker fra 
etablerede navne indenfor relevante brancher. Forløbet 
vil desuden give mulighed for sparring og samarbejder 
på tværs af interessefelter.

Open call for unge skabere



Renselse, sorg og fejring er stadier i myten om 
Thesmoforia. Med disse ord som overskrifter for 
henholdsvis festivalens første-, anden- og tredjedag, 
håber vi på at skabe ikke blot en visuel, men en 
kropslig oplevelse hvor ritualet er rygsøjlen.
Festivalen finder sted d. 17-19 maj 2019 i Villa Kultur 
på Østerbro, København. 

Festivalen Thesmoforia drives som en frivillig forening 
og økonomien vil afhænge af tilskud fra fonde. Det vil 
blive prioriteret at skabe en pulje, hvorfra skabere kan 
hente støtte til at udvikle deres værker. 

Vil du være med eller høre mere?
Tilmeld dig informationsmødet d. 4 februar 2019 kl. 
17:30-19:00, i KBH+ København ved at sende en 
mail til thesmoforiafestival@gmail.com. 
Tilmeldingsfrist er d. 2 februar. Du vil modtage en 
mail med flere detaljer når tiden nærmer sig. Til 
mødet vil projektets mål og forhåbninger uddybes af 
arrangørgruppen og forløbet frem mod Thesmoforias 
afvikling i maj skitseres inkl. din rolle og dine muligheder 
som skaber.

Vi glæder os til at møde dig!

Arrangørgruppen, 
Festivalen Thesmoforia

Detaljer


