
Perform Europen haku esittävän taiteen ryhmille, taiteilijoille,
kollektiiveille, esitystaloille ja festivaaleille

Perform Europe -hankkeen ohjeistukset ja hakukriteerit ovat luettavissa
kokonaisuudessaan englanniksi tältä sivulta.

Perform Europe on Euroopan komission rahoittama kokeiluhanke. Sen tavoitteena on tukea
kokeiluja, jotka pyrkivät tekemään esittävän taiteen kiertämisestä kestävämpää ja
inklusiivisempaa Luova Eurooppa -ohjelman piirissä olevissa maissa. Lue lisää täältä.

Aloitamme pian kokeiluhankkeen ensimmäisen haun. Tämä tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1) Ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuneet tuottajat (taiteilijat, kollektiivit,
ryhmät ja presentterit, jotka ovat tuottaneet teoksen) ja esittelijät (festivaalit,
esitystalot ja muut organisaatiot, jotka tarjoavat kontekstin teosten esittämiseen)
voivat hakea Perform Europe -hankkeen piiriin oppimaan kollektiivisesti ja
verkostoitumaan - digitaalisella alustalla. Haun tiedot löytyvät alta, ja
hakemuksia voi lähettää 15.6. alkaen. Tämän jälkeen valitut hakijat kutsutaan
kahteen tilaisuuteen, joissa on mahdollisuus mentorointiin, ideoiden pitchaamiseen
ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

2) Toisessa vaiheessa – oppimis- ja verkostointiprosessin aikana sekä sen jälkeen –
valitut hakijat muodostavat yhteistyösuhteita, tekevät yhdessä ehdotuksia teosten
kiertämisestä sekä hakevat Perform Europe -apurahoja. Käytettävissä oleva
kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, ja apurahamäärät vaihtelevat 10 000 ja
100 000 euron välillä. Toinen haku julkaistaan heinäkuun lopussa vain
ensimmäisessä vaiheessa valituille toimijoille (tarkemman aikataulun Perform
Europe -hakuprosessista näet Perform Europe -verkkosivustolta).

Ensimmäisen vaiheen haku on käynnissä 15.6.–7.7. Perform Europen digitaalisella
alustalla. Koska ensimmäinen haku kestää vain kolme viikkoa, kannattaa aloittaa
valmistelut heti! Tässä vielä lisätietoja kokonaisuudesta:
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Keitä etsimme ensimmäisessä vaiheessa?

Organisaatioita ja freelance-ammattilaisia, jotka:

● työskentelevät esittävän taiteen parissa: teatteri, tanssi, performanssi (myös
harrastelijat), sirkus ja katutaide. Huomaathan, että elävän musiikin esitykset
(mukaan lukien oopperat ja musikaalit) eivät kuulu Perform Europe -ohjelmaan,
musiikkiteatteria lukuun ottamatta.

● ovat tuottaneet teoksen, jonka haluaisivat viedä ulkomaille – fyysisesti,
digitaalisesti tai näitä kahta yhdistelemällä, aikavälillä lokakuu 2021 - kesäkuu
2022;

● ovat esittävän taiteen presenttereitä, jotka järjestävät festivaalia tai voivat
tarjota esitystilan vieraileville, ulkomaisille esittävän taiteen toimijoille,
aikavälillä lokakuu 2021 - kesäkuun loppu 2022;

● tulevat jostakin Creative Europe -ohjelman maasta* (katso koko lista tältä
sivulta) tai Britanniasta;

● hahmottavat selvästi, että yhteistyö onnistuu parhaiten rajojen yli resursseja
jakamalla sekä toimimalla oikeudenmukaisesti ja solidaarisesti;

● joilla on kokemusta ja näkemystä vaihtoehtoisista, epätavanomaisista ja
innovatiivisista tavoista tuoda esittävää taidetta yleisöjen eteen ja pystyvät
osoittamaan sen, ja lisäksi etsimme niitä, jotka

● olisivat innokkaita uudistamaan toimintatapojaan. Selvä visio olisi jo olemassa,
mutta resurssit eivät riitä.

Kannustamme erityisesti esittävän taiteen presenttereitä ja tuottajia, joilla on vähemmän
näkyvyyttä kotimaansa ulkopuolella, ottamaan osaa tähän hakuun. Otamme lämpimästi
vastaan hakemuksia maaseutualueiden naisilta, taiteilijoilta ja organisaatioilta,
sosioekonomisesti tai etniseltä taustaltaan epäsuotuisassa asemassa olevilta, LGBTQIA+
-seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta, vammaisilta ja muilta ihmisiltä, jotka
tuntevat kuuluvansa aliedustettuun ryhmään esittävän taiteen kentällä.
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Mitä sinulta pyydetään ensimmäisessä 15.6. alkavassa vaiheessa?

● Yleistä tietoa organisaatiostasi;

● Yleistä tietoa tuottamastasi/tuottamistasi teoksista (koskee tuottajia) tai
festivaalista, tapahtumapaikasta tai ulkotilasta, jossa teosta voidaan
esittää (koskee esittelijöitä), joiden haluaisit kuuluvan osaksi
yhteistyöehdotusta;

● Selkeää näkemystä ja ideoita kestävistä ja inklusiivisista tavoista tuoda teos
ihmisten nähtäväksi ja koettavaksi eri paikkoihin (400 sanaa); sekä ymmärrystä
siitä, miten tuottamasi teos tai teosten esittämiseen tarjoamasi festivaali tai
tapahtumapaikka sopii näihin Perform Europen periaatteisiin (250 sanaa);

● Miten haluaisit hyötyä Perform Europen rahoittamasta yhteistyöstä (250 sanaa),
ja mitä olisit valmis jakamaan (taitoja, tietoa, rahaa, näkyvyyttä, infrastruktuuria,
kokemusta jne.)? (300 sanaa)

Huomaa, että kaikki nämä tiedot tulee toimittaa englanniksi.

Kuinka voit hakea mukaan? Haku käynnistyy 15.6.2021 – tilaathan uutiskirjeemme
saadaksesi ilmoituksen. Tätä ennen voit valmistautua pohtimalla vastauksia yllä
mainittuihin kohtiin, ja voit jo aloittaa varautumisen myös toiseen hakuvaiheeseen.

Lisätietoja ensimmäisestä ja toisesta vaiheesta sekä Perform Europen aikataulusta
löydät englanniksi Perform Europe -verkkosivustolta.

http://www.performeurope.eu
mailto:info@performeurope.eu
http://www.performeurope.eu/get-involved

