
Sejħa ta' Perform Europe għal kumpaniji tal-arti tal-ispettaklu,
artisti, kollettivi, postijiet u festivals

Il-linji gwida sħaħ u l-kriterji ta' applikazzjoni tas-sejħa huma disponibbli bl-Ingliż
f'din il-paġna.

Perform Europe hija skema pilota ffinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea. L-għan tagħha
huwa li tappoġġja esperimenti biex iż-żjarat bix-xogħlijiet tal-arti tal-ispettaklu fil-pajjiżi
tal-Ewropa Kreattiva jsiru aktar sostenibbli u inklussivi. Aqra iktar hawn.

Bħalissa qegħdin inħejju ruħna biex nibdew nittestjaw l-iskema tal-fondi ta' Perform
Europe. Dan se jsir f 'żewġ passi:

1) Fl-ewwel pass, produtturi (artisti, kollettivi, kumpaniji u preżentaturi li
pproduċew xogħol artistiku) u preżentaturi (festivals, postijiet, u
organizzazzjonijiet oħra li joffru kuntest ta' preżentazzjoni) japplikaw biex ikunu
parti mill-proċess ta' Perform Europe ta' tagħlim kollettiv u netwerking appoġġjat
mill-pjattaforma diġitali tagħha. Is-sejħa hija speċifikata hawn taħt u se tkun
miftuħa għall-applikazzjonijiet fil-15 ta' Ġunju. L-applikanti, magħżula f'dan
il-pass, se jiġu mistiedna jingħaqdu fit-tieni pass tal-proċess.

2) Fit-tieni pass, filwaqt u wara li jipparteċipaw fil-proċess ta' tagħlim u netwerking,
l-applikanti jiffurmaw sħubijiet bejniethom, joħolqu flimkien proposti għaż-żjarat u
għad-distribuzzjoni u japplikaw għal għotjiet ta' Perform Europe. Il-baġit totali
disponibbli huwa ta' € 1.5 miljun; l-ammonti tal-għotjiet se jvarjaw minn € 10,000 sa
€ 100,000. It-tieni sejħa se tiġi ppubblikata fl-aħħar ta' Lulju għal dawk biss
magħżula fl-ewwel pass (ara l-kronoloġija aktar iddettaljata tal-proċess ta'
applikazzjoni Perform Europe fuq is-sit web Perform Europe).

L-applikazzjoni għall-ewwel pass se tkun miftuħa mill-15 ta' Ġunju sas-7 ta' Lulju fuq
il-pjattaforma diġitali Perform Europe. Peress li din l-ewwel sejħa se tkun miftuħa
għal tliet ġimgħat biss, tista' tibda tipprepara mil-lum. Se ssib iktar tagħrif dettaljat
iktar 'l isfel.
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Lil min qed infittxu fl-ewwel pass?

Organizzazzjonijiet u professjonisti freelance li:

● jaħdmu fl-arti tal-ispettaklu: teatru, żfin, eżekuzzjoni (inkluż eżekuzzjoni
tad-dilettanti), ċirku u arti tat-triq. Jekk jogħġbok innota li l-wirjiet tal-mużika
live (inklużi l-opra jew il-musicals) mhumiex koperti minn Perform Europe, ħlief
għat-teatru tal-mużika.

● għall-produtturi: ikollhom xogħol artistiku jew inizjattivi artistiċi li jixtiequ
jġibu f'pajjiżi oħra - fiżikament, diġitalment jew b'mod imħallat, bejn Ottubru
2021 u l-aħħar ta' Ġunju 2022;

● għall-preżentaturi: ikollhom festival jew spazju, jew kuntest ieħor li jippreżenta
xogħol artistiku minn pajjiż ieħor bejn Ottubru 2021 u l-aħħar ta' Ġunju 2022;

● huma bbażati f'wieħed mill-pajjiżi ta' Creative Europe* (ara l-lista sħiħa f'din
il-paġna) jew fir-Renju Unit;

● ikollhom viżjoni dwar kif tikkollabora bejn il-fruntieri billi taqsam ir-riżorsi,
tipprattika l-ekwità u s-solidarjetà;

● diġà qegħdin jipprattikaw prattiki alternattivi u innovattivi ta' żjarat u
distribuzzjoni u jistgħu juruh, u wkoll dawk li

● huma ħerqana li jinnovaw il-prattiki tagħhom u għandhom viżjoni dwar kif
jagħmlu dan, iżda jistgħu jgħaddu minn restrizzjonijiet żejda.

Inħeġġu b'mod speċjali lill-preżentaturi u lill-produtturi li għandhom inqas viżibilità
fil-pajsaġġ artistiku transkonfinali biex japplikaw għal din is-sejħa. Aħna nilqgħu
applikazzjonijiet minn nisa, artisti u organizzazzjonijiet ibbażati f'żoni rurali, dawk li
għandhom sfondi soċjoekonomiċi jew etniċi żvantaġġati, jidentifikaw ruħhom bħala
LGBTQIA+, għandhom diżabilitajiet u kwalunkwe persuna oħra li tidentifika ruħha bħala
parti minn grupp sottorappreżentat fil-pajsaġġ tal-arti tal-ispettaklu.
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X'se tintalab f'dan l-ewwel pass li jibda fil-15 ta' Ġunju?

● Informazzjoni ġenerali dwar l-organizzazzjoni tiegħek;

● Informazzjoni ġenerali dwar ix-xogħol (xogħlijiet) artistiċi (għall-produtturi)
jew il-kuntest(i) ta' preżentazzjoni tiegħek - festival, postijiet, spazji fl-apert
- (għall-preżentaturi), li tixtieq tkun parti minn proposta ta' kollaborazzjoni;

● Il-viżjoni u l-ideat tiegħek dwar modi sostenibbli u inklussivi biex iġibu xogħol
artistiku lil nies u postijiet (400 kelma);

● Kif ix-xogħol artistiku tiegħek / il-kuntest tal-preżentazzjoni, li huwa parti
mill-applikazzjoni tiegħek, jaqbel ma' din il-viżjoni (250 kelma);

● X' tixtieq tikseb meta tkun parti minn sħubija mogħtija minn Perform Europe
(250 kelma) u dak li tkun lest li taqsam (ħiliet, għarfien, flus, viżibilità,
infrastruttura, esperjenza, eċċ.) (300 kelma)

Jekk jogħġbok innota li din l-informazzjoni kollha se tintalab bl-Ingliż.

Kif tista' tapplika? Is-sejħa se tiftaħ fil-15 ta' Ġunju 2021 – jekk jogħġbok abbona
għan-newsletter tagħna biex tiġi nnotifikat. Sadanittant, tista' diġà tkun lest billi tirrifletti
fuq il-punti kondiviżi hawn fuq u saħansitra tantiċipa t-tieni pass tal-applikazzjoni.

Aktar informazzjoni dwar l-ewwel pass, it-tieni pass u l-kronoloġija ta' Perform
Europe tista' tinstab bl-Ingliż fuq is-sit web Perform Europe.
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