
Πρόσκληση του Perform Europe σε εταιρείες, καλλιτέχνες,
συλλογικότητες, χώρους και φεστιβάλ παραστατικών τεχνών

Οι πλήρεις οδηγίες και τα κριτήρια για την πρόσκληση Perform Europe είναι διαθέσιμα στα
Αγγλικά σε αυτήν τη σελίδα.

Το Perform Europe είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στόχος του είναι να υποστηρίξει πειραματικές δράσεις ώστε να κάνει τις περιοδείες
των παραστατικών έργων τέχνης σε χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης πιο βιώσιμες και χωρίς
αποκλεισμούς. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η ομάδα του προγράμματος θα ξεκινήσει να δοκιμάζει το πρόγραμμα επιχορηγήσεων Perform
Europe. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε δύο βήματα:

1) Στο πρώτο βήμα, οι παραγωγοί (καλλιτέχνες, συλλογικότητες, εταιρείες και
παρουσιαστές που έχουν παραγάγει ένα καλλιτεχνικό έργο) και οι παρουσιαστές
(φεστιβάλ, χώροι και άλλοι οργανισμοί που προσφέρουν ένα πλαίσιο παρουσίασης)
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία συλλογικής μάθησης και δικτύωσης του
Perform Europe, μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας. Η πρόσκληση περιγράφεται
αναλυτικά παρακάτω, ενώ θα ανοίξει για αιτήσεις στις 15 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι που
θα επιλεγούν σε αυτό το βήμα, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο βήμα της
διαδικασίας.

2) Στο δεύτερο βήμα, κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης
και δικτύωσης, οι υποψήφιοι θα διαμορφώσουν συνεργασίες μεταξύ τους, θα
συνδιαμορφώσουν προτάσεις για τις περιοδείες και τη διανομή και θα υποβάλουν αίτηση
για τις επιδοτήσεις του Perform Europe. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι
1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα ποσά επιχορήγησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 100.000
€. Η δεύτερη πρόσκληση θα δημοσιευτεί στα τέλη Ιουλίου μόνο για όσους
επιλέχθηκαν στο πρώτο βήμα (για ένα πιο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας
αίτησης Perform Europе, βλ. τον ιστότοπο Perform Europe).

http://www.performeurope.eu/get-involved
http://www.performeurope.eu/nutshell
http://www.performeurope.eu/get-involved


performeurope.eu - info@performeurope.eu 2

Η αίτηση για το πρώτο βήμα θα είναι ανοιχτή από τις 15 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου στην
ψηφιακή πλατφόρμα Perform Europe. Καθώς η πρώτη πρόσκληση θα είναι ανοιχτή μόνο
για τρεις εβδομάδες, μπορείτε να ξεκινήσετε τις προετοιμασίες από σήμερα. Για να
αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα περί τίνος πρόκειται, απλώς διαβάστε παρακάτω:

Ποιον αναζητούμε στο πρώτο βήμα;

Οργανισμούς και ελεύθερους επαγγελματίες που:

● εργάζονται στις παραστατικές τέχνες: στο θέατρο, τον χορό, τις παραστάσεις
(συμπεριλαμβανομένων ερασιτεχνικών παραστάσεων), το τσίρκο και τις τέχνες του
δρόμου. Λάβετε υπόψη σας ότι οι παραστάσεις με ζωντανή μουσική
(συμπεριλαμβανομένης της όπερας ή του μιούζικαλ), εκτός από το μουσικό θέατρο,
δεν καλύπτονται από το Perform Europe,

● για τους παραγωγούς: διαθέτουν κάποιο καλλιτεχνικό έργο ή καλλιτεχνικές
πρωτοβουλίες που θα ήθελαν να μεταφέρουν σε άλλες χώρες - φυσικά, ψηφιακά ή σε
συνδυασμό των δύο, μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και τέλους Ιουνίου 2022,

● για τους παρουσιαστές: έχουν κάποιο φεστιβάλ, χώρο ή άλλο πλαίσιο παρουσίασης
που θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα καλλιτεχνικό έργο από άλλη χώρα μεταξύ
Οκτωβρίου 2021 και τέλους Ιουνίου 2022,

● εδρεύουν σε μία από τις χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης* (δείτε την πλήρη λίστα
τους σε αυτήν τη σελίδα) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο,

● έχουν ένα όραμα για το πώς μπορούν να συνεργαστούν διασυνοριακά μέσω της
ανταλλαγής πόρων, προωθώντας την αμεροληψία και την αλληλεγγύη;

● έχουν ήδη εφαρμόσει εναλλακτικές και καινοτόμες πρακτικές περιοδείας και διανομής
και μπορούν να το τεκμηριώσουν, και

● επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις πρακτικές τους και έχουν οραματιστεί τον τρόπο
επίτευξης αυτού, αλλά έχουν ίσως βρεθεί αντιμέτωποι με πάρα πολλούς περιορισμούς.

Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους παρουσιαστές και τους παραγωγούς που χαίρουν της λιγότερης
προβολής στο διασυνοριακό καλλιτεχνικό τοπίο να υποβάλουν την αίτησή τους σε αυτήν την
πρόσκληση. Ενθαρρύνουμε επίσης τις αιτήσεις από γυναίκες, καλλιτέχνες και οργανισμούς που
εδρεύουν σε αγροτικές περιοχές, όσες και όσους βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικοοικονομική
θέση ή ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα, αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQIA+, έχουν αναπηρίες
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ή/και οποιοδήποτε άλλο άτομο αυτοπροσδιορίζεται ως μέρος μιας υπο εκπροσωπούμενης
ομάδας στο τοπίο των τεχνών του θεάματος.

Τι θα σας ζητηθεί σε αυτό το πρώτο βήμα, που ανοίγει στις 15 Ιουνίου;

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας.

● Γενικές πληροφορίες σχετικά με το/τα έργο/έργα τέχνης σας (για τους
παραγωγούς) ή το/τα πλαίσιο/πλαίσια παρουσίασης σας - φεστιβάλ, χώρος,
υπαίθριος χώρος - (για τους παρουσιαστές), τα οποία θα θέλατε να αποτελέσουν
μέρος μιας πρότασης συνεργασίας.

● Το όραμά σας και οι ιδέες σας για βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς τρόπους
προσφοράς καλλιτεχνικής εργασίας σε άτομα και μέρη (400 λέξεις);

● Τον τρόπο με τον οποίο το καλλιτεχνικό σας έργο / το πλαίσιο παρουσίασης σας που
αποτελεί μέρος της αίτησής, ταιριάζει σε αυτό το όραμα (250 λέξεις).

● Τι θα επιθυμούσατε να κερδίσετε από τη συμμετοχή σας σε μια επιχορηγούμενη
συνεργασία του Perform Europe (250 λέξεις) και τι θα θέλατε να μοιραστείτε
(δεξιότητες, γνώσεις, χρήματα, ορατότητα, υποδομές, εμπειρία κ.λπ.) (300 λέξεις)

Λάβετε υπόψη σας ότι όλες αυτές οι πληροφορίες θα σας ζητηθούν στα Αγγλικά.

Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση; Η πρόσκληση θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου 2021 - εγγραφείτε
στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Στο ενδιάμεσο, μπορείτε ήδη να
προετοιμαστείτε συλλογιζόμενες/οι τα σημεία που μοιραστήκαμε μαζί σας παραπάνω, ή ακόμη
και προετοιμάζοντας το δεύτερο βήμα της αίτησης σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα και το
χρονοδιάγραμμα του Perform Europe μπορείτε να βρείτε στα Αγγλικά στον ιστότοπο του
Perform Europe.
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