
„Perform Europe“ kvietimas scenos meno organizacijoms,
menininkams, kolektyvams, renginių erdvėms ir festivaliams

Visas „Perform Europe“ kvietimo gaires ir paraiškos kriterijus anglų kalba galite rasti
šiame puslapyje.

„Perform Europe“ yra bandomoji programa, kurią finansuoja Europos Komisija. Jos tikslas –
remti eksperimentus, kad scenos meno kūrinių gastrolės „Kūrybiškos Europos“ šalyse būtų
darnesnės ir įtraukesnės. Daugiau skaitykite čia.

Šiuo metu ruošiamės išbandyti „Perform Europe“ paramos skyrimo schemą. Tai įvyks dviem
etapais:

1) Pirmajame etape kūrėjai (menininkai, kolektyvai, organizacijos ir rengėjai,
sukūrę meno kūrinį) ir rengėjai (festivaliai, renginių erdvės ir kitos organizacijos,
siūlančios pristatomąjį kontekstą) pretenduoja dalyvauti „Perform Europe“
kolektyvinio mokymosi ir kontaktų mezgimo procese skaitmeninėje platformoje.
Kvietimas išsamiai aprašytas toliau, o paraiškas bus galima teikti nuo birželio
15 d. Šiame etape atrinkti pareiškėjai bus pakviesti prisijungti prie antrojo proceso
etapo.

2) Antrajame etape, dalyvaudami mokymosi ir kontaktų mezgimo procese,
pareiškėjai formuos tarpusavio partnerystę, kartu rengs gastrolių ir sklaidos
pasiūlymus bei teiks paraiškas „Perform Europe“ paramai gauti. Bendras turimas
biudžetas yra 1,5 mln. EUR. Paramos sumos svyruos nuo 10 000 iki 100 000 EUR.
Antrasis kvietimas bus paskelbtas liepos pabaigoje tik tiems, kurie buvo
atrinkti pirmajame etape (išsamesnį „Perform Europe“ paraiškų teikimo proceso
grafiką rasite „Perform Europe“ svetainėje).

Paraiškos pirmajam etapui bus priimamos nuo birželio 15 iki liepos 7 dienos
skaitmeninėje platformoje „Perform Europe“. Kadangi šis pirmasis kvietimas galios
tik tris savaites, galite pradėti ruoštis jau šiandien. Įsigilinkite į informaciją, pateiktą
toliau.
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Ko mes ieškome pirmajame etape?

Organizacijų ir laisvai samdomų specialistų, kurie:

● dirba scenos meno srityje: teatras, šokio menas, performansai (įskaitant
saviveiklą), cirkas ir gatvės menas. Atkreipkite dėmesį, kad gyvos muzikos
koncertams (įskaitant operą ar miuziklus) „Perform Europe“ netaikoma, išskyrus
muzikinį teatrą.

● kūrėjai: pristatykite meno kūrinį ar meno iniciatyvas, kurias norėtumėte
parodyti kitose šalyse – fiziškai, skaitmeniniu ar mišriu būdu – nuo 2021 m.
spalio iki 2022 m. birželio pabaigos;

● rengėjams: pristatykite festivalį, erdvę ar kitą kontekstą, kuriame būtų parodytas
meno kūrinys iš kitos šalies nuo 2021 m. spalio iki 2022 m. birželio pabaigos;

● yra įsikūrę vienoje iš „Kūrybiškos Europos“ šalių* (visą sąrašą rasite šiame
puslapyje) arba Jungtinėje Karalystėje;

● turi viziją, kaip bendradarbiauti tarptautiniu mastu dalijantis ištekliais,
praktikuojant sąžiningumą ir solidarumą;

● jau praktikuoja alternatyvias ir novatoriškas gastrolių bei sklaidos praktikas ir
gali tai įrodyti, taip pat tie, kurie

● trokšta atnaujinti savo praktinius įgūdžius ir turi viziją, kaip tai padaryti, tačiau
gali susidurti su per daug apribojimų.

Ypač raginame teikti paraiškas rengėjus ir kūrėjus, kurie mažiau matomi tarptautiniame
meniniame kontekste. Laukiame paraiškų iš moterų, menininkų ir organizacijų, įsikūrusių
kaimo vietovėse, asmenų, turinčių nepalankią socialinę, ekonominę ar etninę kilmę,
identifikuojančių save kaip LGBTQIA+, turinčių negalią, ir visų kitų žmonių, dalyvaujančių
nepakankamai atstovaujamoje scenos meno grupėje.
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Ko jūsų prašys pirmojo etapo metu nuo birželio 15 d.?

● Bendrosios informacijos apie jūsų organizaciją.

● Bendrosios informacijos apie jūsų meno kūrinius (kūrėjams) arba pristatomąjį
kontekstą – festivalį, vietą, lauko erdvę – (rengėjams), kuriuos norėtumėte
įtraukti į bendradarbiavimo pasiūlymą.

● Jūsų vizijos ir idėjos apie tvarius ir įtraukius meno kūrinių pristatymo žmonėms
ir erdvėms būdus (400 žodžių).

● Kaip jūsų meno kūrinys / pristatomasis kontekstas, kuris yra jūsų paraiškos dalis,
atitinka šią viziją (250 žodžių).

● Ką norėtumėte gauti dalyvaudami „Perform Europe“ suteiktos partnerystės
veikloje (250 žodžių) ir kuo norėtumėte pasidalinti (įgūdžiai, žinios, pinigai,
matomumas, infrastruktūra, patirtis ir kt.) (300 žodžių).

Atkreipkite dėmesį, kad visa ši informacija turi būti pateikta anglų kalba.

Kaip kandidatuoti? Teikti paraiškas galėsite nuo 2021 m. birželio 15 d. –
užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte pranešimą. Jau dabar galite pradėti
ruoštis įsigilindami į pateiktą informaciją ir net rengdamiesi antrajam paraiškos etapui.

Daugiau informacijos apie pirmąjį ir antrąjį etapus bei „Perform Europe“ grafiką
rasite anglų kalba „Perform Europe“ svetainėje.
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