
Покана на Perform Europe за организации на изпълнителските
изкуства, индивидуални артисти, колективи, места за

провеждане на събития и фестивали

Пълните указания и критерии за кандидатстване за Perform Europe са достъпни на
английски език на тази страница.

Perform Europe е пилотен проект, финансиран от Европейската комисия. Целта му е да
подкрепи експерименти, които да направят турнетата на произведения на изпълнителските
изкуства в страните по програмата „Творческа Европа“ по-устойчиви и приобщаващи.
Повече информация тук.

В момента отваряме тестовата фаза на проекта за предоставяне на безвъзмездни средства
по Perform Europe. Това ще се случи в две стъпки:

1) В първата стъпка, създатели на изкуство (индивидуални артисти, колективи,
компании и места, продуциращи художествени произведения) и презентатори
(фестивали, места за провеждане на събития и други организации, предлагащи
творческо съдържание) подават кандидатури, за да станат част от процеса на
колективно обучение и работа в мрежа на Perform Europe, подкрепени от
дигиталната платформа на проекта. Поканата е подробно описана по-долу и ще
бъде достъпна за кандидатстване от 15 юни. Кандидатите, избрани в тази стъпка,
ще бъдат поканени да се присъединят към втората стъпка от процеса.

2) Във втората стъпка, по време на и след участието в процеса на обучение и
работа в мрежа, кандидатите ще формират партньорства помежду си, ще създадат
съвместно предложения за турнета и разпространение на произведения и ще
кандидатстват за безвъзмездни средства от Perform Europe. Общият наличен
бюджет е 1,5 милиона евро. Размерът на безвъзмездното финансиране ще варира от
10 000 до 100 000 евро. Втората покана ще бъде публикувана в края на юли
само за избраните в първата стъпка (вижте по-подробен график на процеса на
кандидатстване на Perform Europe в уеб сайта на Perform Europe).
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Подаването на кандидатури за първата стъпка ще бъде отворено от 15 юни до 7 юли
2021 г. на цифровата платформа на Perform Europe. Тъй като тази първа покана ще
бъде достъпна само за три седмици, можете да започнете подготовката още днес.
По-задълбочена представа за какво става въпрос можете да получите от
информацията по-долу.

Кого търсим в тази първа стъпка?

Организации и професионалисти на свободна практика, които:

● работят в областта на изпълнителските изкуства: театър, танц, представления
(включително самодейност), цирково и улично изкуство. Обърнете внимание, че
музикалните изпълнения на живо (включително опера или мюзикъли) не
попадат в рамките на проекта Perform Europe, с изключение на музикалния
театър.

● за създатели на изкуство: да имат художествено произведение или артистични
инициативи, които биха искали да поставят в други държави – физически,
цифрово или по комбиниран начин, между октомври 2021 г. и края на
юни 2022 г .;

● за презентатори на изкуство: да са организатори на фестивал или да ръководят
място за представяне на събития или друг формат, които да представят
художествени произведения от друга държава в периода между октомври 2021 г.
и края на юни 2022 г.;

● се намират в някоя от страните на програма „Творческа Европа“* (прегледайте
пълния списък на тази страница) или в Обединеното кралство;

● имат визия за това как да си сътрудничат на международно ниво чрез споделяне
на ресурси, като прилагат принципите за справедливост и солидарност;

● вече прилагат алтернативни и иновативни практики за турнета и
разпространение и могат да докажат това, както и тези, които

● имат желание да внедрят иновации в своите практики и имат визия за това как да
го направят, но вероятно срещат твърде много затруднения.

Горещо насърчаваме създателите и презентаторите, които имат по-ограничена видимост на
чуждестранната артистична сцена, да кандидатстват по тази покана. Приветстваме
кандидатури от жени, артисти и организации със седалище в провинциалните райони, с
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неравностоен социално-икономически или етнически произход, определящи се като
ЛГБТИ+, с увреждания и всички други хора, които се определят като част от
слабопредставена група в сферата на изпълнителските изкуства.

Каква информация ще е нужно да подготвите в първата стъпка, стартираща на
15 юни?

● Обща информация за Вашата организация;

● Обща информация за Вашите художествени творби (за създатели на изкуство)
или за Вашето творческо съдържание – за фестивали, места за провеждане
на събития, открити пространства – (за презентатори), които искате да станат
предмет на съвместно предложение за турнета и разпространение;

● Вашата визия и идеи за устойчиви и приобщаващи практики за представяне на
художествена дейност пред публики и продуценти (400 думи);

● Как художествената Ви творба/творческото Ви съдържание, част от
кандидатурата Ви, отговаря на тази визия (250 думи);

● Какво бихте искали да получите от това да бъдете част от партньорство,
предоставено от Perform Europe (250 думи) и какво бихте искали да споделите с
другите (умения, знания, финансиране, видимост, инфраструктура, опит и т.н.)
(300 думи).

Обърнете внимание, че цялата тази информация ще бъде поискана на английски език.

Как можете да кандидатствате? Поканата ще бъде достъпна на 15 юни 2021 г. –
абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате известия. Междувременно вече можете
да се подготвите, като помислите върху споделените по-горе точки и дори да подготвите
предварително елементи от кандидатурата си.

Повече информация за първата стъпка, втората стъпка и хронологията на Perform
Europe можете да намерите на английски в уеб сайта на Perform Europe.
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