OFFICE USE:

AJKUN BALLET THEATRE - AUDITION FORM
ALL INFORMATION MUST BE PRINTED OR CLEARLY HANDWRITTEN

REGISTRANT NAME:

NUMBER:
LAST, FIRST

EMAIL:

NOTE THAT COMMUNICATION WILL BE VIA EMAIL - ONLY

POSTAL ADDRESS:
AGE:

OFFICE USE

TELEPHONE:

CIVIC NUMBER, STREET, CITY, STATE, ZIP CODE, COUNTRY – IN EXACT ORDER

DANCER AVAILABLE FROM:
MM/DD/YYYY

I WISH TO AUDITION FOR (check all that apply, click on the blue link for online information):

 The AjkunBT Company
 AjkunBT’s Fulltime Trainee Program
 AjkunBT’s Program Performing in New York (JULY THROUGH AUGUST)
 AjkunBT ‘s International Residency Dance in Italy Festival (JULY)
 AjkunBT’ s Program New York Winter Festival (JANUARY)
 The AjkunBT Fund (requests received after December 20 will be considered for the following year)
th

I AM REQUESTING TO AUDITION:  by COMPANY/OPEN CLASS;  by OPEN AUDITION
CITY:

DATE*:

 by DVD - type online link:
HOW TO COMPLETE YOUR REGISTRATION TO AUDITION:
Due to the high volume of applications received, we reserve the right to disregard incomplete requests with or without notice.
PLEASE USE THE FOLLOW ING CHECKLIST TO MAKE SURE YOU HAVE SUBM ITTED ALL REQUIRED ITEMS.

 Fully completed AUDITION FORM bearing ORIGINAL SIGNATURE/S.
 CV/RESUME (specifying height, weight, citizenship and date of birth), HEADSHOT &/OR DANCE PHOTO/S.
 Non- refundable AUDITION FEE in US DOLLARS or EURO (€ only accepted by Paypal). Fees in US DOLLARS are accepted in
CASH, CHECK payable to Ajkun Ballet Theatre negotiable in the USA and NOT FOR COLLECTION. Fees in US DOLLARS and EURO
are accepted by major CREDIT CARDS (visit http://www.paypal.com and email payment to ajkun@aol.com, if auditioning in person bring
printed receipt of transaction to submit on-site). Audition FEE is US$25.00. Please pay US$26.50 or €26.50, when paying by credit card. If
paid in person at the time of your audition (Open Audition, Audition by Company Class or Audition by Open Class) Audition FEE is US$30.
 If you are auditioning for any of our programs (Fulltime Trainee Program, Performing in New York, Dance in Italy, New York Winter Festival), you
MUST include an additional US$65 to preserve your spot in our program. Your total is US$90. Please pay US$94.50 or €94.50, when
paying by credit card. If paid in person at the time of your audition (Open Audition, Audition by Company Class or Audition by Open Class)
your total is US$95. The US$65 fee will be reimbursed only in the case of a negative outcome.
 Fund Applicants ONLY, MUST include a letter supporting their request and evidence of financial need, if applicable.
* Date for Company/Open Class is to be interpreted as “preferred audition time”, pending Scheduler approval.
WAIVER: Recognizing the possibility of physical injury associated with ballet and other forms of dance, and in consideration for The Ajkun Ballet Theatre
accepting the participant for its Audition, I hereby release, discharge and forever hold The Ajkun Ballet Theatre, its affiliated organizations, sponsors, their
associated personnel, including the owners and managers of the theaters and facilities utilized for the event, against any claim by or on behalf of the
audition’s participant that may arise from the registrant. I further agree that I will not hold The Ajkun Ballet Theatre or any of its agents responsible for any
article lost or stolen whilst I am participating in the event. I understand and agree that material provided for evaluation will not be returned and that such
material will become property of The Ajkun Ballet Theatre and may be used for promotion now or in the future of similar events, for which no
compensation shall be provided. I, the parent/guardian of the registrant (if minor) agree on all of the above and –therefore- release, discharge and forever
hold harmless The Ajkun Ballet Theatre and all affiliated organizations, the associated personnel, including the owners of the theaters and facilities utilized
for the program against any claims by or on behalf of the registrant that may arise during or afterward the participation. The undersigning auditionee and
guardian have read and understand and agree, jointly and severally, to the above policy statements, waivers and consents.
SIGNATURE OF AUDITIONEE

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE (MINORS ONLY)

DATE

EMAIL TO: artisticstaff@ajkunbt.org
MAIL TO: AJKUNBT AUDITION - 193 Cross Street, NEW YORK, NY 10464-1225 - USA

AUDITIONING FOR AJKUN BALLET THEATRE
GUIDELINES AND AUDITION ADVICE

A U D I T I O N
F O R M
Portions of the Audition form have been translated for your convenience. Please note that English is the legal language, and the English
form must be signed and submitted.
Clicking on the link for each program will direct you to the appropriate page on our website, and by clicking the flag in the upper right
corner of the screen you may read in the information in your choice of language.
Τμήματα της φόρμας οντισιόν έχουν μεταφραστεί για τη διευκόλυνσή σας. Παρακαλώ λάβετε υπόψιν ότι τα Αγγλικά είναι η επίσημη
νόμιμη γλώσσα, και πρέπει να υπογράψετε και να παραδώσετε την Αγγλική φόρμα.
Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο για το κάθε πρόγραμμα, θα μεταφερθείτε στην κατάλληλη σελίδα στην ιστοσελίδα μας (website), και
πατώντας τη σημαία στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μπορείτε να διαβάσετε τις πληροφορίες στη γλώσσα επιλογής σας.

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ

ΓΙΑ (σημειώστε όλα όσα σας ενδιαφέρουν, κάνοντας κλικ στο μπλε

σύνδεσμο-link για πληροφορίες ).

 The AjkunBT Company  AjkunBT’s Fulltime Trainee Program
 AjkunBT’s Program Performing in New York (JULY THROUGH AUGUST)
 AjkunBT ‘s International Residency Dance in Italy Festival (JULY)
 AjkunBT’ s Program New York Winter Festival (JANUARY)
 The AjkunBT Fund (requests received after December 20 will be considered for the following year)
th

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΤΙΣΙΟΝ:

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που λαμβάνονται, έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε MH ολοκληρωμένες αιτήσεις με ή
χωρίς ειδοποίηση
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

 Ολοκληρωμένα συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΤΙΣΙΟΝ με ΓΝΗΣΙΑ/ΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ.
 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ στα Αγγλικά κατά προτίμηση (όπου αναγράφονται το ύψος, βάρος, υπηκοότητα και ημερομηνία γέννησης),
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ &/Ή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΟΡΟΥ
 Μη επιστρεφόμενα ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ/ ΕΥΡΩ (€ γίνονται δεκτά μόνο μέσω Paypal). Τα έξοδα
συμμετοχής σε Δολλάρια γίνονται αποδεκτά με την πληρωμή σε ΜΕΤΡΗΤΑ, ΤΣΕΚ προς το Ajkun Ballet Theatre που να εξαργυρώνεται
στις ΗΠΑ και όχι για συλλογή. Τα έξοδα σε Δολλάρια και Ευρώ, γίνονται δεκτά με χρήση μεγάλων πιστωτικών καρτών (σύνδεση στο
www.paypal.com και στείλτε email πληρωμής στο ajkun@aol.com, συμπεριλάβετε την απόδειξη στο πακέτο σας). Τα έξοδα συμμετοχής
είναι US$25.00. Παρακαλώ πληρώσετε US$26.50 ή €26.50 αν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε
πρόσωπο που κατά το χρόνο της ακρόασης σας (Open Audition, Audition από Τάξης Εταιρεία ή Audition από το Open Class) Audition FEE είναι US $30.
 Αν διαγωνίζεστε για κάποιο από τα προγράμματα μας (Fulltime Trainee Program, Performing in New York, Dance in Italy, New York Winter
Festival), ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλάβετε ένα έξτρα ποσό $65 (Έξοδα εγγραφής) για να διαφυλάξετε τη θέση σας στο πρόγραμμα, το οποίο ποσό των $65
θα σας ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ μόνο στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος της οντισιόν. Το σύνολο είναι $90/€90 (συμπεριλαμβανομένων των $25/€25 για
την οντισιόν) ή US$94.50/€94.50 με πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε πρόσωπο που κατά το χρόνο της ακρόασης σας (Open
Audition, Audition από Τάξης Εταιρεία ή Audition από το Open Class) το σύνολο σας είναι US $95.

 Οι υποψήφιοι για την επιχορήγηση ΜΟΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλάβουν ένα γράμμα για να υποστηρίξουν την αίτηση και να δείξουν
την οικονομική τους ανάγκη, αν έχουν.

* Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ για ανοιχτό μάθημα με την ομάδα, θεωρείται «επιθυμητή ημερομηνία οντισιόν» αφού επιβεβαιωθεί από τον υπεύθυνο
προγράμματος.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Αναγνωρίζοντας την πιθανότητα φυσικού τραυματισμού που σχετίζεται με το μπαλέτο και κάθε άλλη μορφή χορού, σχετικά με
την αποδοχή του συμμετέχοντα στην οντισιόν από το Ajkun Ballet Theater, ο παρών/ η παρούσα απελευθερώνω από οποιαδήποτε κατηγορία
το Ajkun Ballet Theater, τους συνδεόμενους οργανισμούς, σπόνσορες, χορηγούς, το συνεργαζόμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιοκτητών και υπεύθυνων μάνατζερ των θεάτρων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για το γεγονός, και δέχομαι να μην
κατηγορήσω ποτέ τους άνωθεν ή να απαιτήσω προσωπικά, ή μέσω εκπροσώπου του συμμετέχοντα στην οντισιόν, οτιδήποτε μπορεί να
προκύψει από τον εγγεγραμμένο. Επιπλέον συμφωνώ ότι δεν θα θεωρήσω υπεύθυνους το Ajkun Ballet Theater ή κάποιον από τους
εκπροσώπους του, για οποιοδήποτε αντικείμενο χαθεί ή κλαπεί όσο συμμετέχω στην οντισιόν. Κατανοώ και συμφωνώ πως όλα τα
αντικείμενα που δίνονται για αξιολόγηση δεν θα επιστραφούν και ότι αυτά θα γίνουν ιδιοκτησία του Ajkun Ballet Theater και θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για προβολή και προώθηση από τώρα και στο μέλλον για παρόμοια γεγονότα, για τα οποία δεν θα δίνεται αποζημίωση.
Εγώ, ο γονέας/κηδεμόνας του εγγεγραμμένου (αν είναι ανήλικος) συμφωνώ με όλα τα παραπάνω και γι' αυτό απελευθερώνω και θεωρώ
αβλαβή το Ajkun Ballet Theater και τους συνδεόμενους οργανισμούς, συνεργαζόμενο προσωπικό συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών και
υπεύθυνων μάνατζερ των θεάτρων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για το πρόγραμμα, και δέχομαι να μην κατηγορήσω ποτέ
τους άνωθεν ή να απαιτήσω προσωπικά, ή μέσω εκπροσώπου του συμμετέχοντα στην οντισιόν, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από τον
εγγεγραμμένο κατά τη διάρκεια ή μετά τη συμμετοχή.

AUDITIONING FOR AJKUN BALLET THEATRE
GUIDELINES AND AUDITION ADVICE
Ajkun Ballet Theatre gives dancers the ability to audition YEAR ROUND, IN PERSON or by DVD
Based on past frequently asked questions, we’d like to provide you with the following additional information:
Το Ajkun Ballet Theatre δίνει τη δυντατότητα στους χορευτές να διαγωνιστούν ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΤΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕ DVD
Βάση προηγούμενων συχνών ερωτήσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
AUDITIONEE REQUISITES - We are looking for serious dancers with a classical background and an interest in contemporary movement. Ajkun Ballet Theatre
prides itself for the multicultural and physical diversity featured on its roster, and is not looking for a specific body type (height, features, etc.). A dancer’s
talent and skills are the driving force behind our decision; therefore we offer equal opportunities to all dancers, regardless of their citizenship.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ - Αναζητούμε σοβαρούς χορευτές με υπόβαθρο στον κλασικό χορό και ενδιαφέρον στη σύγχρονη κίνηση. Το Ajkun Ballet
Theatre είναι υπερήφανο για τον πολυεθνικό και ποικιλόμορφο χαρακτήρα του, και δεν ψάχνει συγκεκριμένο σωματότυπο (ύψος, χαρακτηριστικά κλπ).
Το ταλέντο και οι ικανότητες του χορευτή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μας, για αυτό προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως
εθνικότητας.
NON-UNION AUDITION - Ajkun Ballet Theatre is not affiliated with a union; all auditionees are therefore equally considered, and subject to the same
registration requirements. Ajkun Ballet Theatre only auditions when looking for new dancers.
ΕΚΤΟΣ –ΕΝΩΣΗΣ- Aτο Αjkun Ballet Theatre δεν εντάσσεται σε κάποια ένωση, οπότε όλοι οι χορευτές λαμβάνονται υπόψιν ισότιμα. Το Ajkun Ballet Theatre
διοργανώνει οντισιόν μόνο όταν ψάχνει για νέους χορευτές.
AUDITION SEASON - Ajkun Ballet Theatre is always looking for talented dancers. You can apply at anytime during the year. Qualifying dancers are offered
a position on a first-come, first-serve basis.
ΕΠΟΧΗ ΟΝΤΙΣΙΟΝ – Το Αjkun Ballet Theatre πάντα ψάχνει για ταλαντούχους χορευτές. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθ’όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.. Οι κατάλληλοι χορευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα κατά σειρά προτεραιότητας.
NO PHONE CALLS, NO INVITATION REQUIRED - Ajkun Ballet Theatre processes an average of 2,000 audition requests, each year. Because of the “audition
season” being generally perceived during specific months of the year, our office receives a concentration of inquiries over a three month period. Please do
not call us for information. We welcome inquiries via email ONLY. Contact: artisticstaff@ajkunbt.org, for artistic matters, and ajkun@aol.com for
administrative inquiries. It is our commitment to the Dance community to assist dancers in a timely fashion, and to the best of our ability. Due to the high
volume of requests, our office reserves the right to give priority to questions that are not answered in this document. Open Auditions are open calls. You
do NOT need an invitation to attend.
ΟΧΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΟΧΙ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙΣ EMAIL,ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΟ Ajkun Ballet Theatre δέχεται περίπου 2,000 αιτήσεις, κάθε χρόνο.
Επειδή ως «εποχή οντισιόν» θεωρείται από πολλούς μια περίοδος συγκεκριμένων 3 μηνών, τα γραφεία μας δέχονται πληθώρα ερωτήσεων κατά τη
διάρκεια αυτών. Παρακαλούμε μη μας τηλεφωνείτε για πληροφορίες. Δεχόμαστε ευχαρίστως ερωτήσεις μέσω email ΜΟΝΟ. Επικοινωνήστε στο:
artisticstaff@ajkunbt.org, για καλλιτεχνικά ζητήματα, και στο ajkun@aol.com για πρακτικά-γραφειοκρατικά. Είναι υποχρέωση μας στην κοινότητα του
χορού να βοηθάμε τους χορευτές με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Λόγω του υψηλού όγκου αιτήσεων, το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να δώσει
προτεραιότητα σε ερωτήσεις που δεν απαντώνται στο παρόν έγγραφο. Η ανοικτή ακρόαση απευθύνεται σε όλους. Δεν χρειάζεστε πρόσκληση για να
παρευρεθείτε.
MULTILINGUAL ASSISTANCE - Ajkun Ballet Theatre offers assistance in ALBANIAN, ITALIAN, JAPANESE, PORTUGUESE, and SPANISH. Volunteers translate the
email correspondence in other languages. English shall remain the legal language. Indicate in the Subject of your email the language you prefer, to
receive translated information. Please allow extra time for the translation. Most of our website content is translated in other languages; please click the flag
on the top right to access information in your choice of language.
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Το Αjkun Ballet Theatre προσφέρει βοήθεια στις εξής γλώσσες: ΑΛΒΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΕΖΙΚΑ, ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑ. Οι
εθελοντές μας μεταφράζουν την αλληλογραφία και τα email σε άλλες γλώσσες. Τα Αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα. Σημειώστε στο θέμα του email σας
τη γλώσσα που επιθυμείτε, για να λάβετε την κατάλληλη μετάφραση για πληροφορίες. Παρακαλούμε να αφήσετε περιθώριο χρόνου για τη μετάφραση.
Τα περισσότερα τμήματα του website μας είναι μεταφρασμένο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλούμε πατήστε στη σημαία στην πάνω δεξιά γωνία για να
δείτε τις πληροφορίες στη γλώσσα επιλογής σας.
AUDITION ATTIRE - While no specific garments are required, we advise auditionees to wear simple dance attire. Leotard/Unitard, tights, and ballet shoes for
women; tights/ unitard, T-shirt and ballet flats for men. Skirts and shorts are acceptable.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΟΝΤΙΣΙΟΝ- Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαιτούμενη ενδυμασία, συμβουλεύουμε τους χορευτές να φορούν απλά ρούχα μπαλέτου. Κορμάκι,
καλσόν και παπούτσια μπαλέτου (μαλακά και πουέντ) για τις κοπέλες και μπλουζάκι με κολλάν και μαλακά παπούτσια μπαλέτου για τα αγόρια. Οι
φούστες και τα σορτς επιτρέπονται
AUDITION OUTCOME NOTIFICATION - We truly appreciate each and every dancer who takes the time to share their talent with us; an audition outcome
notification is emailed to all auditionees within 15 business days from the date of the audition. Please make sure your email address is CLEARLY
legible.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΤΙΣΙΟΝ – Εκτιμούμε ιδιαίτερα κάθε χορευτή ατομικά που μοιράζεται το ταλέντο του μαζί μας. Τα αποτελέσματα της οντισιόν θα σας
σταλούν με email εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της οντισιόν. Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε ότι η διεύθυνση email σας λειτουργεί
και είναι καθαρά και σωστά γραμμένη.
FRIENDLY AUDITION - We care to make your audition experience a positive one. There are no cuts during our auditions, and all participants will be
required to stay to the end of the class. AjkunBT’s adjudicators are dancers or former dancers who have been in your position in earlier stages of their
careers. They will be happy to explain the combination, and/or provide on site advice when required. Please feel free to ask.
ΦΙΛΙΚΗ ΟΝΤΙΣΙΟΝ - Ενδιαφερόμαστε να κάνουμε τη μέρα της οντισιόν σας μια ευχάριστη εμπειρία. Δεν κόβεται κάποιος χορευτής κατά τη διάρκεια της
οντισιόν, και όλοι οι συμμετέχοντες παραμένουν μέχρι το τέλος του μαθήματος. Οι κριτές του AjkunBT είναι ή ήταν χορευτές της ομάδας και έχουν βρεθεί
στη θέση σας σε προηγούμενα στάδια της καριέρας τους. Θα είναι διαθέσιμοι να εξηγήσουν τους συνδυασμούς και να δώσουν συμβουλές όταν
χρειάζεται. Παρακαλείστε να ρωτάτε αν έχετε απορίες.

AUDITIONING FOR AJKUN BALLET THEATRE
GUIDELINES AND AUDITION ADVICE
WHAT SHOULD YOU AUDITION FOR? – Naturally, it depends on your interests. Based on our offerings, we recommend: experienced professional dancers
should audition for the Company or, when looking to enhance training/preparation, for the Fulltime Trainee Program and Performing in New York.
Advanced dancers should apply for the Fulltime Trainee Program and Performing in New York. Intermediate dancers should apply for the Dance in Italy
Festival and the New York Winter Festival. Priority of admission in our programs will be given to successful candidates of equal audition score who
prepaid the fee to reserve their spot. Young and Adult beginner dance students are welcome to inquire for information on current offerings at
artisticstaff@ajkunbt.org, but should not apply for our auditions.
ΓΙΑ ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ: – Φυσικά εξαρτάται από τα ενδιαφέροντά σας. Βάση των θέσεών μας, προτείνουμε σε έμπειρους και επαγγελματίες χορευτές να
διαγωνιστούν ή αν ψάχνετε να βελτιώσετε τις ικανότητές σας, τότε καλού επιπέδου χορευτές μπορούν να κάνουν αίτηση για το Fulltime Trainee
Program and Performing in New York. Μεσαίου επιπέδου χορευτές μπορούν να κάνουν αίτηση για το Dance in Italy Festival και το New York Winter
Festival. Προτεραιότητα αποδοχής στα προγράμματά μας σε περίπτωση ισοψηφίας, δίνεται σε όσους προπλήρωσαν το κόστος εγγραφής για να
διαφυλάξουν τη θέση τους. Μικροί χορευτές και αρχάριοι ενήλικες είναι ευπρόσδεκτοι να ζητήσουν πληροφορίες στο artisticstaff@ajkunbt.org, αλλά
όχι να κάνουν αίτηση για οντισιόν.
AUDITION IN PERSON OR BY DVD? - Because we have all been there, and understand the audition process may be an expensive one, we highly recommend
dancers residing far away from the audition locations to opt to audition by DVD. If you are auditioning for employment, this option allows you to best
assess your standard against the Company’s, before flying in for an audition in person. If you are auditioning for one of our programs, the DVD will be
sufficient for admission.
ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η΄ΜΕΣΩ DVD; -Επειδή κατανοούμε το ότι η οντισιόν σε άλλες πόλεις μπορεί να είναι μια ακριβή διαδικασία, προτείνουμε σε
όσους μένουν μακριά από τις πόλεις όπου διοργανώνονται οι οντισιόν, να διαγωνιστούν μέσω DVD. Αν κάνετε αίτηση για εργασία τότε η επιλογή αυτή
δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να μελετήσει το επίπεδό σας πριν έρθετε στην οντισιόν αυτοπροσώπως. Αν διαγωνίζεστε για κάποιο πρόγραμμα τότε το
DVD είναι αρκετό για την αποδοχή σας.

AUDITION IN PERSON: OPEN AUDITION or by COMPANY/OPEN CLASS.

Dancers are typically allowed to warm up 30-45 minutes before the audition starts. The audition consists of a ballet class: barre, center and enchaînment
from our repertory. Female dancers are required to wear Pointe shoes for center work.
Οι χορευτές έχουν τη δυνατότητα να ζεσταθούν 30-45 λεπτά πριν την οντισιόν. Η οντισιόν αποτελείται από μάθημα μπαλέτου: μπάρα, κέντρο και μέρη
από το ρεπερτόριό μας. Οι κοπέλες πρέπει να φορούν πουέντ για το κέντρο.
OPEN AUDITION - the calendar is posted on our website www.ajkunbt.org: click on the Auditions link from the menu. Details for our auditions are posted
online as soon as they become available. Dancers auditioning by open audition are strongly advised to mail their pre-registrations at their earliest
convenience to ensure audition participation. Because the time slot is limited, and we wish to provide adequate attention to the auditionees, participation
is only guaranteed to pre-registered dancers. Walk in dancers are accepted, up to the time allocated to registration on site; typically 30-45 minutes.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ – το ημερολόγιο ανακοινώνεται στο website www.ajkunbt.org: πατήστε click στο Auditions link από το μενού. Λεπτομέρειες για τις
οντισιόν μας ανακοινώνονται το συντομότερο. Οι χορευτές που ενδιαφέρονται για ανοικτή ακρόαση πρέπει να επικοινωνήσουν με του διοργανωτές το
συντομότερο δυνατό για να διαφυλάξουν την θέση τους στην οντισιόν. Λόγω περιορισμένου χρόνου, κι επειδή θέλουμε να δείξουμε το κατάλληλο
ενδιαφέρον στον καθένα από τους συμμετέχοντες, η συμμετοχή είναι εγγυημένη μόνο σε όσους προ-εγγραφούν. Όσοι απλά εμφανιστούν ανήμερα
της οντισιόν, μπορούν να γίνουν δεκτοί επί τόπου εντός 30-45 λεπτών.
AUDITION BY COMPANY CLASS/OPEN CLASS – only available by appointment. Please contact our Scheduler at artisticstaff@ajkunbt.org to verify availability, if
you require specific dates. Our staff will make every effort to accommodate you on requested date/s, based on company schedule; if the date you request
is not available, we are either on tour, performing or in vacation; our scheduler will advise alternative available dates. To expedite your request, please
type into the subject of your email: Audition by Company Class (or Open Class) - date/s. To partake in Company Class, you must submit all paperwork
and fee at least one week in advance to the desired date. We cannot make any exceptions. To partake in our Open Classes, please confirm your
attendance by email; you can bring your material and fee on site, the same day of the audition. Company Class is 45-90 minutes and available when the
company is in performing session. Open Class is 90-120 minutes and available when the company is off or part of the company is touring; typically in
January, February and September. We do not offer one on one private auditions.
ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – μόνο με κατάλληλο ραντεβού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
προγράμματος στο artisticstaff@ajkunbt.org για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το προσωπικό μας θα κάνει ό,τι
μπορεί να σας εξυπηρετήσει στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, βάση του προγράμματος της ομάδας. Αν η ημερομηνία που επιθυμείτε δεν είναι διαθέσιμη,
θα είμαστε είτε σε τουρ, είτε σε διακοπές, είτε σε περίοδο παραστάσεων. Ο υπεύθυνος προγράμματος θα σας προτείνει άλλες ημερομηνίες. Για να
επισπεύσουμε την αίτησή σας παρακαλούμε γράψτε στο θέμα του email: Audition by Company Class (or Open Class) - date/s. Για να συμμετάσχετε
σε μάθημα της ομάδας, πρέπει να στείλετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και το κόστος συμμετοχής τουλάχιστον μια βδομάδα πριν από την επιθυμητή
ημερομηνία. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Για να συμμετάσχετε σε μάθημα ομάδας παρακαλούμε επιβεβαιώστε με email. Μπορείτε να φέρετε το υλικό σας και
το κόστος συμμετοχής επί τόπου ανήμερα της οντισιόν. Το μάθημα της ομάδας διαρκεί 45-90 λεπτά και είναι διαθέσιμο όταν η ομάδα κάνει πρόβες για
παράσταση. Ανοικτό μάθημα 90-120 λεπτών είναι διαθέσιμο όταν η ομάδα είναι σε διακοπές ή σε τουρ, συνήθως τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και τον
Σεπτέμβριο. Δεν προσφέρουμε ιδιωτικές οντισιόν

A U D I T I O N

B Y

D V D .

Type online link on the form or mail the DVD in NTSC format (U.S. system); include required documents and fee. Footage shall include a 5 minutes
excerpt from the following: Adagio, Grand Battements, Allegro (Petit or Grand or both), Pointe work (female only) and MAY include at your choice
additional performance excerpts in traditional ballets and/or contemporary dance.
Στείλτε με ταχυδρομείο το DVD σε σύστημα NTSC format (U.S. system), ή κατάλληλου τύπου Internet link στη φόρμα οντισιόν. Να συμπεριλάβετε όλα
τα απαραίτητα έγγραφα και κόστος συμμετοχής. Το βίντεο πρέπει να περιλαμβάνει αποσπάσματα 5 λεπτών από τα ακόλουθα: Adagio, Grand
Battements, Allegro (Petit ή Grand ή και τα 2), Pointe work (πουέντ για τις κοπέλες) και ΜΠΟΡΕΙ να περιλαμβάνει και έξτρα αποσπάσματα από
παραστάσεις κλασικού ή/και σύγχρονου χορού.

O U R B E S T W I S H E S F O R C O N T I N U E D
Σ Α Σ Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α ! ! !

S U C C E S S ! ! !

