
         
 
 
Persbericht 4 april 
 
 
 
 
 
320 deelnemers uit 40 landen naar eerste editie  
Rotterdam International Duet Choreography Competition 
 
De inschrijving voor de eerste editie van Rotterdam International Duet Choreography 
Competition (RIDCC) leverde maar liefst 320 choreografen uit 40 landen op. De 
inschrijving sloot 1 april jongstleden. RIDCC is het eerste en enige dansconcours dat 
zich uitsluitend op duetten richt. De eerste editie 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 kiest de vakjury 16 deelnemers voor het concours en maakt deze in de 
laatste week van april bekend. 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. 
 
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 
(Zweden), Kunsthumanoria (België), 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  
 
 
 
 
 

 
 
Noot voor de redactie: informatie, interviewaanvragen en beeldmateriaal: Anne Helsen, pr@ridcc.com, 06-
19350376, www.ridcc.com 
 
 
 


