
Výzva programu Perform Europe pre spoločnosti, umelcov,
kolektívy, zariadenia a festivaly divadelného umenia

Kompletné pokyny a kritériá na podávanie žiadostí v rámci programu Perform Europe
nájdete v angličtine na tejto stránke.

Perform Europe je pilotný projekt financovaný Európskou komisiou. Jeho cieľom je
podporiť experimenty a zabezpečiť, aby divadelné a koncertné turné v krajinách,
zapojených do projektu Creative Europe, sa stali udržateľnejšie a inkluzívnejšie. Viac si
môžete prečítať tu.

V súčasnej dobe sa pripravujeme na spustenie skúšobnej prevádzky grantovej schémy
Perform Europe.  Skúšobná fáza sa bude skladať z dvoch krokov:

1) V prvom kroku vystupujúci (umelci, kolektívy, spoločnosti a moderátori, ktorí
vytvorili umelecké dielo) a moderátori projektov (festivaly, zariadenia a ďalšie
organizácie, ponúkajúce vystúpenia) sa môžu uchádzať o účasť v procese
spoločného vzdelávania Perform Europe a možnosti networkingu podporovaného
digitálnou platformou. Výzva je podrobne uvedená nižšie. Žiadosti sa môžu
podávať od 15. júna. Uchádzači vybraní v tomto kroku budú vyzvaní, aby pristúpili
k druhému kroku.

2) V druhom kroku, počas vzdelávania a networkingu a po ich ukončení, budú
uchádzači medzi sebou utvárať partnerstvá, spoluvytvárať návrhy turné, distribúcie
a žiadať o granty v rámci programu Perform Europe. Celkový dostupný rozpočet je
1,5 milióna EUR. Výška grantu sa bude pohybovať od 10 000 EUR do 100 000 EUR.
Druhá výzva bude zverejnená na konci júla len pre uchádzačov vybraných v
prvom kroku (pozrite podrobnejšiu časovú os procesu podávania žiadostí do
programu Perform Europe na webových stránkach Perform Europe).

Žiadosti na zapojenie do prvého kroku sa budú môcť podávať od 15. júna do 7. júla,
prostredníctvom digitálnej platformy Perform Europe. Vzhľadom k tomu, že táto
prvá výzva bude otvorená len tri týždne, môžete sa začať pripravovať ešte dnes.
Podrobnejšie informácie o celom projekte získate nižšie.
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Koho hľadáme v prvom kroku?

Organizácie a profesionálov na voľnej nohe, ktorí:

● pracujú v oblasti divadelného umenia: divadlo, tanec, vystupovanie (vrátane
amatérskych), cirkus a pouličné umenie. Upozorňujeme, že živé hudobné
vystúpenia (vrátane opery alebo muzikálov) nie sú do programu Perform Europe
zahrnuté, s výnimkou hudobného divadla;

● producenti: ktorí majú umelecké dielo alebo umelecké iniciatívy, ktoré by chceli
priniesť do iných krajín - fyzicky, digitálne alebo kombináciou oboch variantov v
období od októbra 2021 do konca júna 2022;

● moderátori: ktorí majú festivaly, alebo priestory, alebo iný obsah, vďaka
ktorému chcú predstaviť umelecké dielo z inej krajiny v období od októbra 2021
do konca júna 2022;

● sídlia v jednej z krajín, zapojených do programu Creative Europe* (pozrite úplný
zoznam na tejto stránke), alebo vo Veľkej Británii;

● majú predstavu cezhraničnej spolupráce prostredníctvom zdieľania zdrojov, s
dôrazom na spravodlivosť a solidaritu;

● už využívajú alternatívne a inovatívne postupy na turné a distribúciu a môžu ich
predviesť, a tiež tých, ktorí

● túžia inovovať svoje postupy a majú predstavu, ako to urobiť, ale môžu čeliť
príliš veľkému množstvu obmedzení.

Obzvlášť je výzva otvorená tým moderátorom a producentom, ktorí nemajú zatiaľ  širšie
vnímanie cezhraničného umeleckého prostredia. , . Uvítame žiadosti od žien, umelcov a
organizácií so sídlom vo vidieckych oblastiach, osôb so znevýhodneným
sociálno-ekonomickým alebo etnickým pôvodom, identifikovaných ako LGBTQIA+, osôb so
zdravotným postihnutím a ďalších osôb, ktoré sa identifikujú ako súčasť menej zastúpených
skupín v prostredí divadelného umenia.

http://www.performeurope.eu
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Čo sa bude od vás  očakávať v prvom kroku, ktorý sa otvorí 15. júna?

● Všeobecné informácie o vašej organizácii.

● Všeobecné informácie o vašich umeleckých dielach (v prípade producentov)
alebo o obsahu, ktorý prezentujete - festival, zariadenie, vonkajší priestor -
(v prípade moderátorov), ktoré chcete, aby boli súčasťou návrhu pre
spoluprácu.

● Vaše predstavy a nápady udržateľných a inkluzívných spôsobov, ako priblížiť
umeleckú prácu k ľuďom a miestam (400 slov).

● Ako vaše umelecké dielo alebo prezentovaný obsah, ktorý je súčasťou vašej
žiadosti, zodpovedá tejto vízii (250 slov).

● V čom vidíte zmysel, že budete súčasťou grantového partnerstva
zabezpečovaného projektom Perform Europe (250 slov) a o čo by ste boli
ochotní sa podeliť (zručnosti, znalosti, peniaze, viditeľnosť, infraštruktúra,
skúsenosti, atď.) (300 slov).

Upozorňujeme, že všetky tieto informácie budú požadované v angličtine.

Ako sa môžete prihlásiť? Výzva bude otvorená 15. júna 2021 - prihláste sa k odberu
nášho bulletinu, aby ste dostávali oznámenia. Medzitým sa môžete pripraviť a začať
premýšľať o bodoch, ktoré sme uviedli vyššie. Môžete sa tak pripraviť aj na druhý krok
žiadosti.

Viac informácií o prvom kroku, druhom kroku a časovej osi programu Perform
Europe nájdete v angličtine na webových stránkach Perform Europe.
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