
Perform Europe´s  invitation til, kunstnere, kollektiver,
spillesteder og festivaler

De komplette retningslinjer og ansøgningskriterier for Perform Europes open call er
tilgængelige på engelsk på denne side.

Perform Europe er en pilotordning finansieret af Europa-Kommissionen. Dets mål er at
støtte eksperimenter, der sigter mod at gøre turnerende scenekunst i Europa mere
bæredygtig og inkluderende. Læs mere her.

Vi er i øjeblikket ved at være klar til at at teste tilskudsordningen i Perform Europe. Det
sker i to trin:

1) I det første trin ansøger producenter (kunstnere, kollektiver, organisationer og
andre , som producerer scenekunst ) samt arrangører (festivaler, spillesteder og
andre organisationer, der arrangerer af scenekunst ), om at være en del af Perform
Europe's kollektive og digitale lærings- og netværksproces. Perform Europe´s open
call er beskrevet herunder og vil være åben for ansøgninger fra den 15. juni.
Ansøgere, der bliver udvalgt i første trin, vil blive inviteret til at deltage i processens
andet trin.

2) I det andet trin, efter at have deltaget i lærings- og netværksprocessen, vil
ansøgerne danne indbyrdes partnerskaber, samarbejde om at lave turnerings- og
distributionsmodeller og ansøge om Perform Europe-tilskud. Det samlede,
tilgængelige budget er 1,5 mio. euro. Tilskudsbeløbet vil variere fra 10.000 til
100.000 euro. Trin 2 offentliggøres i slutningen af juli for dem der er udvalgt i
første trin (se en mere detaljeret tidsplan for Perform Europe-ansøgningsprocessen
på Perform Europe´s hjemmeside ).

Ansøgningen til det første trin vil være åben fra 15. juni til 7. juli på Perform Europe's
digitale platform. Ansøgningsskemaet vil kun være tilgængelig i tre uger, fra 15. juni,
men interesserede kan forberede sig allerede nu. Få en større forståelse for , hvad
det handler om, nedenfor.

http://www.performeurope.eu/get-involved
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Hvem leder vi efter i det første trin?

Organisationer og professionelle freelancere, der:

● arbejder inden for scenekunst: teater, dans, performance (inklusive samarbejde
med amatører ), cirkus og gadekunst. Bemærk, at live-musikforestillinger
(inklusive opera eller musicals) ikke er omfattet af Perform Europe, undtagen
musikteater.

● for producenter: har et kunstnerisk værk eller kunstneriske initiativer, som du
gerne vil bringe til andre lande - fysisk, digitalt eller som en blanding - mellem
oktober 2021 og slutningen af juni 2022;

● for arrangører : har en festival, et sted eller en anden arena , der vil præsentere
et kunstnerisk værk fra et andet land mellem oktober 2021 og slutningen af juni
2022;

● er baseret i et af landene i Kreative Europa * (se den fulde liste på denne side)

● har et ønske om at samarbejde på tværs af grænser ved at dele ressourcer,
udvise fairness og solidaritet;

● allerede praktiserer en alternativ og innovativ turné- og distributionspraksis og
kan dokumentere  det, og også dem der

● er ivrige efter at forny deres praksis og har en vision om, hvordan det skal gøres,
men oplever for mange begrænsninger.

Vi opfordrer især arrangører og producenter, der er mindre synlige i det kunstneriske
landskab på tværs af landegrænser, til at søge på dette program . Vi opfordrer kvinder,
kunstnere og organisationer, der er baseret udenfor storbyer , dem med dårlige
socioøkonomiske vilkår eller personer med variert etnisk baggrund, personer identificerer
sig som LGBTQIA +, har handicap og alle andre mennesker, der identificerer sig som en del
af en underrepræsenteret gruppe inden for scenekunstbranchen om at søge. .
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Hvad bliver du bedt om i det første trin, der åbner den 15. juni?

● Generel information om din organisation;

● Generel information om dit / dine kunstneriske værker (for producenter)
eller din præsentationsmæssige kontekst (er) - festival, spillested,
udendørs områder - (for præsentatorer), som du gerne vil lade indgå i et
samarbejdsforslag;

● Din vision og dine ideer om bæredygtige og inkluderende måder at bringe
kunstneriske værker til mennesker og steder (400 ord);

● Hvordan dit kunstneriske værk/din præsentationssammenhæng, som er en del
af din ansøgning, passer til denne vision (250 ord);

● Hvad du ønsker at opnå ved at være en del af et Perform Europe-partnerskab
med tilskud (250 ord), og hvad du ville være villig til at dele (færdigheder, viden,
penge, synlighed, infrastruktur, erfaring osv.) (300 ord)

Bemærk, at alle oplysningerne skal gives på engelsk.

Hvordan kan du ansøge? Opfordringen vil være åben den 15. juni 2021 - abonnér på
vores nyhedsbrev for at få besked. I mellemtiden kan du begynde at forberede dig ved at
reflektere over de punkter, der er delt ovenfor, og sågar forudse det andet ansøgningstrin.

Flere oplysninger om første trin, andet trin og Perform Europe-tidsplanen kan findes
på engelsk på Perform Europe-webstedet.
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