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Selectie bekend van eerste editie  
Rotterdam International Duet Choreography Competition  
 
De selectie voor de eerste editie van Rotterdam International Duet Choreography 
Competition (RIDCC) is bekend. De deelnemers komen uit 13 landen, verdeeld over 3 
werelddelen. RIDCC is het eerste en enige dansconcours dat zich uitsluitend op 
duetten richt. Het concours vindt plaats op 21, 22 en 23 juni in Theater Rotterdam, 
locatie schouwburg. De hoofdprijs bestaat uit een productiebudget van €100.000 en is 
de grootste dansprijs ter wereld in zijn soort.  
 
Selectie voorrondes 
Uit de 320 inschrijvingen koos de vakjury 16 deelnemers voor het concours. Initiatiefnemers 
van RIDCC Mischa van Leeuwen en Maya Roest over het selectieproces: “Het bekijken van 
alle  inzendingen was een hele klus, we hebben dat met veel plezier gedaan. In de selectie 
zitten veel nog onbekende choreografen, hopelijk helpt deze competitie hen met de volgende 
stap in hun carrière. We kijken er naar uit om deze stukken live op het podium te zien.”  
 
De deelnemers zijn: Dionysios Alamanos (GR/PH) & Danae Dimitriadi (GR), Mario 
Bermudez Gil (ES), Robin Lamothe (FR), Ravid Abarbanel (IL), Fabio Liberti (IT), Erika Maria 
Silgoner (IT), Philippe Kratz (DE), Ido Gidron (IL), Louis Thuriot (BE) & Borna Babic (HR), 
JinHwan Seok (KR), John Wannehag (SE), Youri Peters (NL) & Marie Khatib-Shahidi 
(FR/IR), Cecilia Moisio (FI) & Ineke Vandoorn (NL), Anna Jacobs & Hanna van der Meer 
(NL), Courtney Mazeika (US) en Andrea Rama (GR/AL).  
 
Kaartverkoop gestart 
De voorrondes zijn op donderdag 21 en vrijdag 22 juni in de kleine zaal van Theater 
Rotterdam, locatie schouwburg. De finale vindt plaats op zaterdag 23 juni in de grote zaal. 
De vakjury maakt dan bekend wie de winnaars zijn van de eerste editie van de Rotterdam 
International Duet Choreography Competition. Kaarten voor de voorrondes en de finale zijn 
te koop via www.theaterrotterdam.nl. 
 
RIDCC Awards, partners, producties en prijzen 
De winnaar van de hoofdprijs van RIDCC krijgt de mogelijkheid om een nieuwe productie te 
maken bij het productiehuis van Theater Rotterdam i.s.m. Scapino Ballet Rotterdam met een 
productiebudget van € 100.000. Daarnaast zijn drie geldprijzen beschikbaar van € 3.500, € 
2.500, en € 1.500 door de winnaars te besteden aan de ontwikkeling van hun carrière. Ter 
stimulans van nieuw werk zijn een aantal Production Awards beschikbaar. Deze worden 
gefinancierd door de deelnemende partners: Codarts Rotterdam, Conny Janssen Danst, 
Scapino Ballet Rotterdam, Club Guy en Roni, Norrdans (SE), Kunsthumanoria (BE), Maas 
Theater & Dans en Dansateliers. De winnaars van deze Production Awards gaan aan de 
slag als choreograaf bij één van de deelnemende organisaties.  
 
Talent 
RIDCC is een initiatief van Maya Roest en Mischa van Leeuwen, allebei ervaren dansers bij 
Scapino Ballet Rotterdam. Rotterdam International Duet Choreography Competition is een 
choreografiewedstrijd speciaal voor duetten in alle dansstijlen. Het concours wil 
talentontwikkeling in de dans stimuleren. Na de eerste editie, wil RIDCC een jaarlijks 
terugkerend evenement worden.   
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