
Invitație lansată de Perform Europe, adresată companiilor, artiștilor,
colectivelor, locațiilor și festivalurilor din domeniul artelor performative

Ghidul complet al Perform Europe și criteriile aferente pentru depunerea
candidaturilor sunt disponibile în limba engleză pe această pagină.

Perform Europe este un proiect-pilot finanțat de Comisia Europeană. Scopul său este de a
sprijini experimentele vizând transformarea turneelor de spectacole de artă performativă
în țările din cadrul programului Europa Creativă în evenimente mai sustenabile și mai
inclusive. Citiți mai multe aici.

În prezent, ne pregătim să începem testarea proiectului de acordare a granturilor Perform
Europe. Aceasta se va desfășura în două etape:

1) În prima etapă, producătorii (artiști, colective, companii și prezentatori care au
creat o operă artistică) și prezentatorii (festivaluri, locații si alte organizații care
oferă un context de prezentare) își depun candidatura pentru a participa la procesul
de învățare colectivă și de creare a unei rețele prin intermediul platformei digitale
din cadrul proiectului Perform Europe. Invitația este detaliată mai jos, iar
candidaturile pot fi depuse începând cu 15 iunie. Candidații selectați în această
etapă vor fi invitați să participe la cea de-a doua etapă a procesului.

2) În a doua etapă, pe durata și după participarea la procesul de învățare și
networking, candidații vor colabora pentru a forma parteneriate, vor elabora în
comun propuneri de turnee și de difuzare și vor aplica pentru granturile oferite de
Perform Europe. Bugetul total disponibil este de 1.5 milioane EUR; iar granturile
acordate vor fi cuprinse între 10 000 EUR și 100 000 EUR. Cel de-al doilea apel va
fi publicat la sfârșitul lunii iulie numai pentru candidații selectați în cadrul
primei etape (a se vedea un calendar mai detaliat al procesului de depunere a
candidaturilor în cadrul Perform Europe pe site-ul Perform Europe).

Candidaturile pentru prima etapă pot fi depuse în perioada cuprinsă între 15 iunie și
7 iulie pe platforma digitală a proiectului Perform Europe. Întrucât primul apel va fi
deschis timp de doar trei săptămâni, puteți începe să vă pregătiți încă de acum. Aflați
mai multe detalii despre ce este vorba mai jos.
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Pe cine căutăm în prima etapă?

Organizații și profesioniști independenți care:

● desfășoară activități în domeniul artelor performative: teatru, dans, arta
spectacolului (inclusiv spectacole de amatori), circ și artă stradală. Vă rugăm să
rețineți că spectacolele de muzică live (inclusiv cele de operă sau musicalurile) nu
sunt acoperite de proiectul Perform Europe, cu excepția teatrului muzical.

● pentru producători: care au creat o operă artistică sau au inițiative artistice pe
care ar dori să le prezinte în alte țări - în format fizic, digital sau combinat, în
perioada cuprinsă între octombrie 2021 și sfârșitul lunii iunie 2022;

● pentru prezentatori: sunt organizatori de festival, deținători a unei locații de
desfășurare, sau a unui alt context care ar putea prezenta o lucrare artistică
dintr-o altă țară, în perioada cuprinsă între octombrie 2021 și sfârșitul lunii
iunie 2022;

● au reședința în una din țările Europei Creative* (consultați lista completă de pe
această pagină) sau în Regatul Unit;

● au o viziune asupra modului de colaborare internațională, prin schimb de
resurse, corectitudine și  solidaritate;

● utilizează deja practici alternative și inovatoare în materie de turnee și de
difuzare și pot demonstra acest lucru;

● sunt dispuși să-și inoveze practicile și au o viziune cu privire la modul de a realiza
acest lucru, dar s-ar putea confrunta cu prea multe constrângeri.

Îi încurajăm în special pe prezentatorii și producătorii care au mai puțină vizibilitate pe
scena artistică internațională să răspundă acestei invitații. Salutăm candidaturile depuse de
femei, artiști și organizații cu sediul în mediul rural, persoane care provin din medii
socio-economice sau etnice dezavantajate, persoane care fac parte din comunitatea
LGBTQIA+, persoane cu dizabilități și oricare alte persoane care se identifică ca parte a unui
grup subreprezentat pe scena artelor performative.
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Ce tip de  informații vi se vor cere în această primă etapă care începe pe 15 iunie?

● informații generale despre organizația dumneavoastră;

● informații generale despre opera (operele) artistică (artistice) (pentru
producători) sau despre contextul (contextele) de prezentare - festival,
locație , spațiu în aer liber - (pentru prezentatori), pe care ați dori să le
includeți într-o propunere de colaborare;

● viziunea și ideile dumneavoastră cu privire la moduri sustenabile și incluzive de
a aduce activitatea dumneavoastră artistică în fața oamenilor și în anumite locuri
(400 de cuvinte);

● în ce fel opera artistică/contextul de prezentare din aplicația dumneavoastră se
încadrează în aceasta viziune(250 de cuvinte);

● ce ați dori să obțineți în urma grantului de parteneriat oferit de Perform Europe
(250 de cuvinte) și ce ați dori să împărtășiți (competențe, cunoștințe, bani,
vizibilitate, infrastructură, experiență etc.) (300 de cuvinte).

Vă rugăm să rețineți că toate aceste informații vor fi solicitate în limba engleză.

Cum vă puteți depune candidatura? Candidaturile vor putea fi depuse începând cu
15 iunie 2021 – vă puteți abona la buletinul nostru informativ pentru a primi notificări.
Între timp, vă puteți pregăti reflectând asupra punctelor descrise mai sus și chiar anticipând
cea de a doua etapă a candidaturii.

Mai multe informații despre prima și a doua etapă și calendarul proiectului Perform
Europe pot fi găsite în limba engleză pe site-ul Perform Europe.
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