
Отворен повик на Perform Europe наменет за изведувачки
компании, театарски организации (НВО), уметници,
изведувачки колективи, организатори  на настани на отворено
-локации за улични перформанси и театарско-изведувачки
фестивали, кои се занимаваат со сценски уметности

Целосните упатства за повикот на Perform Europe и критериумите за пријавување се
достапни на англиски јазик на оваа страница.

Perform Europe е пилот-шема финансирана од Европската комисија. Нејзината цел е
поддржување експерименти кои би ги овозможиле турнеите за сценските уметности во
земјите кои се дел од „Creative Europe“ истите да се спроведат како поодржливи и
инклузивни, и кои нема да исклучуваат никого, поради промената на условите за изведба на
турнеи. Прочитајте повеќе тука.

Во моментов се подготвуваме да започнеме со тестирање на шемата за доделување
грантови на Perform Europe. Истата ќе се одвива во два чекора:

1) Во првиот чекор, изведувачите (уметници, колективи, организации и
перформери кои создаваат сценски уметнички дела) и организаторите на
(фестивали, јавни локации на отворено и други организации кои нудат и
овозможуваат услови за изведба) се пријавуваат за да бидат дел од процесот на
колективно учење и вмрежување со Perform Europe, кои ќе бидат поддржани да
станат дел од нејзината дигитална платформа. Деталите за повикот се објавени
подолу, кој ќе биде отворен за пријавување на 15 јуни 2021 г.
Заинтересираните соработници коишто ќе бидат селектирани во првата фаза, ќе
бидат вклучените во вториот дел од селективниот процес, кој го опфаќа
следното:

2) Во втората фаза, за време на обуката и по учеството во процесот на учење за
спроведување и вмрежување, заинтересираните страни ќе оформат меѓусебни

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


performeurope.eu - info@performeurope.eu 2

партнерства, заедно ќе создадат предлози за турнеи и дистрибуција и ќе се пријават
за грантовска поддршка од Perform Europe. Вкупниот планиран буџет изнесува 1,5
милиони евра; износот на грантовите ќе се движи од 10 000 евра до 100 000 евра.
Вториот повик ќе биде објавен на крајот на јули 2021 г., ќе биде наменет само
за оние што биле избрани во првата фаза (на линкот подолу можете да го
проследите подеталниот распоред на процесот за пријавување на Perform Europe -
веб-страницата на Perform Europe).

Пријавувањето за првата фаза ќе биде отворено од 15 јуни до 7 јули 2021, на
дигиталната платформа на Perform Europe. Бидејќи овој прв повик ќе биде отворен
само три недели, можете да започнете да се подготвувате уште денес. Едноставно,
запознајте се со сите детали наведени подолу.

Кого бараме во првата фаза на повикот?

Организации и независни професионалци кои:

● работат во доменот на сценските уметности: театар, танц, перформанс
(вклучувајќи и аматерски перформанси), циркус и улични уметности. Имајте
предвид дека музичките изведби во живо (вклучително опера или мјузикли) не
се опфатени во повикот на Perform Europe, освен музичкиот перформативен
театар.

● за изведувачите: да имаат готово уметничко дело или уметничка
иницијатива-концепт, коишто би сакале да ја прикажат, промовираат и во
другите земји – физички/аналогно, дигитално или на комбиниран начин, во
периодот од октомври 2021 до крајот на јуни 2022 година;

● за организаторите: да организараат фестивал, настан на отворен јавен простор
или сличен друг контекст, каде што би било прикажано уметничкото дело од
друга земја, во периодот помеѓу октомври 2021 година и крајот на јуни 2022
година;

● да имаат седиште во една од земјите кои се дел од Creative Europe* (видете го
целиот список на оваа страница) или во Велика Британија;

● да имаат визија за прекугранична соработка преку споделување ресурси, со
примена на рамноправност и солидарност во соработките;

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


performeurope.eu - info@performeurope.eu 3

● да имаат искуство со примена на алтернативни и иновативни практики за турнеи
и дистрибуција, да можат да ги демонстрираат барањата адекватно,

● да имаат волја и желба да ги обноват/ресетираат своите практики, да имаат
визија како да го направат тоа, а во меѓувреме да се свесни дека се соочуваат со
премногу ограничувања.

Особено ги охрабруваме организаторите и изведувачите кои имаат помала видливост на
уметничката сцена надвор од сопствените граници, истите да се пријават на овој повик.
Добредојдени се пријави од жени уметници и организации базирани во рурални области,
оние со неповолно социоекономско или етничко потекло, и кои се идентификуваат како дел
од ЛГБТКИА+ заедниците, или имаат некаква попреченост, како и сите други лица кои се
идентификуваат како дел од недоволно застапените групи во светот на сценските
уметности.

Што ќе се бара од вас во првата фаза на повикот кој ќе биде отворен на 15 јуни?

● Доставување на општи информации за вашата организација;

● Општи информации за вашите уметнички дела/искуства (наменето за
изведувачите) или вашите контексти за настап-изведба, настапување на
рамките на фестивалот, јавните локации на отворено  – (наменето за
организаторите), кои би сакале да бидат дел од предлогот за соработка;

● Каква визија и какви идеи имате за одржливи начини на претставување на
уметничките дела кои не исклучуваат никого – во однос на луѓе и
места/локации/подрачја (400 збора);

● Како вашето уметничко дело/контекст за презентирање што е дел од пријавата
што ја поднесувате, се вклопува во таа визија (250 збора);

● Што би сакале да добиете како дел од партнерството со Perform Europe
овозможено преку грантот (250 збора) и што би сакале да споделите (вештини,
знаења, пари, видливост, инфраструктура, искуство итн.) (300 збора)

Имајте предвид дека сите овие информации се бараат на англиски јазик (официјален
јазик на пријавување и соработка).
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Како може да се пријавите? Повикот ќе биде отворен на 15 јуни 2021 година.
Претплатете се на нашиот билтен за да добивате известувања. Во меѓувреме, веќе може да
се подготвувате така што ќе размислувате за точките споделени погоре, па дури и за вториот
чекор.

Повеќе информации за првиот чекор, вториот чекор и распоредот на Perform Europe
може да најдете на веб-страницата на Perform Europe на англиски јазик.
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