Bli med å lage verdens første springar-avatar –
og få 2000 kr!
Med hjelp av motion capture-teknologi skal vi lage verdens første avatar som
danser Sørfjordspringar – og vi trenger deg med på laget! Vi ser etter 20
ungdommer som vil lære seg å danse Sørfjordspringar og vise dansen i avatarform.
Alle ungdommene som deltar mottar et stipend på 2000 kr hver.

Når og hvor
29. april - 1. mai Øvingshelg i Eidfjord
17.- 19. juni Øvingshelg i Bergen
19. juni Motion capture-opptak
Siri Mæland, Magni Rossvoll og Sigurd Johan Heide står for det pedagogiske
ansvaret, og har med seg flere medhjelpere i prosjektet. Motion capture-personell
fra Tvibit i Tromsø blir med oss søndag 19. juni. Mat og opphold på samlingene er
dekket, men reise må ordnes selv.

Hvem kan bli med?
Vi trenger 20 personer i alderen 15-25 år. Personene som deltar brukes som
utgangspunkt for avatarene som skal vises. Gjennom stipendordningen bindes du til
å delta på begge helgesamlingene. Målet med samlingene er at deltakerne lærer seg
mest mulig av springaren fra Sørfjord under disse helgene, men det kreves også noe
egentrening. Høres det interessant ut? Skriv noen ord om deg selv (10 linjer) om
hva/hvor du har danset, og hvorfor du har lyst til å bli med.

Hva er motion capture?
Vi fester en drakt med elektroder på danserne, og gjennom et dataprogram får vi ut
en avatar. Vi får et opptak med strekmenneske som vi kan lage avatar av. Hvor
dette skal publiseres er vi åpen for, men dette blir så kult at vi kan komme både på
nyhetene, NRK TV og publisere i mange kanaler!
Lurer du på hvordan det ser ut? Sjekk ut denne videoen fra et prosjekt i Nederland:
Xsens MVN Animate - Unbelievable Motion Capture Data - YouTube

Har du lyst til å bli med?

Send noen ord om deg selv, din dansebakgrunn og hvorfor du har lyst til å bli med
til Sigurd Johan Heide på e-post sigurd@folkemusikkogfolkedans.no eller mobil
98489886. Påmeldingsfrist 22. april.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med hardingfela.no, Bergen Dansesenter,
Tvibit og Hordaland Folkemusikklag.

