
Perform Europe-oproep voor gezelschappen, artiesten,
collectieven, podia en festivals voor podiumkunsten

De volledige richtlijnen en aanvraagcriteria van Perform Europe zijn op deze pagina
beschikbaar in het Nederlands.

Perform Europe is een proefproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie.
Het doel is om experimenten te ondersteunen om internationale tournees en presentatie
van podiumproducties in Creative Europe-landen duurzamer en inclusiever te maken. Lees
hier meer.

Binnenkort begint Peform Europe met het testen van een subsidieregeling. In dit proces
zijn er twee stappen:

1) In de eerste stap dienen producenten (artiesten, collectieven, gezelschappen en
presentatoren die een artistiek werk hebben geproduceerd) en presentatoren
(festivals, podia en andere organisaties die een context voor presentaties bieden)
aanvragen in om deel uit te maken van het proces van Perform Europe, dat -
ondersteund door een digitale platform - gericht is op het collectief ontwikkelen van
netwerken en kennis. De open oproep staat hieronder beschreven en zal op 15
juni openstaan voor aanvragen. Aanvragers die in deze stap zijn geselecteerd,
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede stap van het proces.

2) In de tweede stap zullen aanvragers, tijdens en na de deelname aan het leer- en
netwerkproces, onderling partnerschappen vormen, samen voorstellen voor
tournees en distributie creëren en Perform Europe-subsidies aanvragen. Het totale
beschikbare budget is € 1,5 miljoen; de subsidiebedragen variëren van € 10.000 tot €
100.000. De tweede oproep wordt eind juli alleen gepubliceerd voor degenen
die in de eerste stap zijn geselecteerd (zie de meer gedetailleerde tijdlijn van het
Perform Europe-aanvraagproces op de Perform Europe-website).

De aanvraag voor de eerste stap staat open van 15 juni tot 7 juli op het digitale
Perform Europe-platform. Aangezien deze eerste oproep slechts drie weken open zal
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staan, kunt u vandaag al met de voorbereidingen beginnen. Hieronder krijgt u een
dieper inzicht in waar het allemaal om draait.

Naar wie zijn we op zoek in de eerste stap?

Organisaties en freelance professionals die:

● actief zijn in de podiumkunsten: theater, dans, performance (inclusief
amateurpodiumkunsten), circus en straatkunsten. Houd er rekening mee dat live
muziekuitvoeringen (inclusief opera en musicals) niet onder Perform Europe
vallen, behalve muziektheater.

● voor producenten: tussen oktober 2021 en eind juni 2022 een artistiek werk of
artistieke initiatieven hebben die ze in andere landen willen presenteren - fysiek,
digitaal of op een ‘hybride’ manier;

● voor presentatoren: een festival, podium of andere presentatiecontext hebben
waarin tussen oktober 2021 en eind juni 2022 een artistiek werk uit een ander
land wordt gepresenteerd;

● gevestigd zijn in een van de Creative Europe-landen* (zie de volledige lijst op
deze pagina) of in het Verenigd Koninkrijk;

● een visie hebben over hoe landsgrensoverschrijdend kan worden samengewerkt
door het delen van middelen en door het nastreven van eerlijkheid en
solidariteit;

● kunnen aantonen dat ze al bezig zijn met alternatieve en innovatieve praktijken
op het vlak van tournees en internationale presentatie en ook degenen die

● staan te popelen om hun manier van werken te vernieuwen en een visie hebben
over hoe dit te doen, maar op dit moment te veel beperkingen ervaren.

We moedigen vooral presentatoren en producenten aan om zich aan te melden voor deze
oproep die op dit moment minder zichtbaar zijn in het internationale podiumlandschap.
We verwelkomen sollicitaties van vrouwen, artiesten en organisaties die op het platteland
zijn gevestigd, mensen met een achtergestelde sociaal-economische of etnische
achtergrond, die zich identificeren als LGBTQIA+, die een beperking hebben, en alle andere
mensen die zich identificeren als deel van een ondervertegenwoordigde groep binnen het
podiumlandschap.
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Wat wordt er van u gevraagd bij de opening van deze eerste stap op 15 juni?

● Algemene informatie over uw organisatie;

● Algemene informatie over uw artistieke werk(en) (voor producenten) of uw
presentatiecontext(en) - festival, locatie, buitenruimte - (voor
presentatoren), die u deel wilt laten uitmaken van een samenwerkingsvoorstel;

● Uw visie en ideeën over duurzame en inclusieve manieren om artistieke werken
naar mensen en plaatsen te brengen (400 woorden);

● Hoe uw artistieke werk of presentatiecontext, die deel uitmaakt van uw
aanvraag, bij deze visie past (250 woorden);

● Wat u zou willen bereiken door deel uit te maken van een door Perform Europe
toegekend samenwerkingsverband (250 woorden) en wat u zou willen delen
(vaardigheden, kennis, geld, zichtbaarheid, infrastructuur, ervaring, enz.) (300
woorden)

Houd er a.u.b. rekening mee dat deze informatie in het Engels moet worden
gepresenteerd.

Hoe kunt u zich aanmelden? De oproep staat open vanaf 15 juni 2021 - abonneer u op
onze nieuwsbrief om een melding te ontvangen. In de tussentijd kunt u zich alvast
voorbereiden door na te denken over de hierboven aangehaalde punten en eventueel al te
anticiperen op op de tweede stap van de aanvraag.

Meer informatie over de eerste stap, de tweede stap en de tijdlijn van Perform
Europe vindt u in het Engels op de website van Perform Europe.
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