
Razpis Perform Europe za organizacije s področja
uprizoritvenih umetnosti, umetnike, kolektive, prizorišča in

festivale

Celotne smernice za razpis Perform Europe in merila za prijavo so na voljo v angleščini
na tej strani.

Perform Europe je pilotni program, ki ga financira Evropska komisija. Njegov namen je
podpreti eksperimente, s katerimi bo gostovanje uprizoritvenih del v državah programa
Ustvarjalne Evrope bolj trajnostno in vključujoče. Preberite več tukaj. V osemnajstih
mesecih bo projekt vključeval raziskovalno fazo, zagon digitalne platforme, testiranje
podporne sheme in oblikovanja priporočil odločevalcem.

Trenutno se pripravljamo na začetek testiranja sheme podeljevanja sredstev Perform
Europe. Slednje bo potekalo v dveh korakih:

1) V prvem koraku, se producenti/ustvarjalci (umetniki, kolektivi in producenti,
ki so ustvarili umetniško delo) in selektorji (posamezniki, festivali, prizorišča in
druge organizacije, ki ponujajo predstavitveni program) prijavljajo za sodelovanje v
postopku kolektivnega učenja in mreženja, ki ju podpira digitalna platforma v sklopu
projekta Perform Europe. Razpis je podrobno opisan spodaj, prijave so mogoče
15. junija dalje. Prijavitelji, izbrani v tem koraku, bodo povabljeni, da se pridružijo
drugemu koraku postopka.

2) V drugem koraku, med in po sodelovanju v procesu učenja in mreženja, bodo
prijavitelji med seboj sklenili partnerstva, soustvarjali predloge za gostovanja in
distribucijo ter se prijavili za sredstva sheme Perform Europe. Skupni razpoložljivi
proračun znaša 1,5 milijona EUR; zneski nepovratnih sredstev se bodo gibali od
10.000 do 100.000 EUR. Drugi razpis bo konec julija objavljen samo za tiste, ki
so bili izbrani v prvem koraku (glejte podrobnejši časovni načrt postopka prijave
na Perform Europe na spletnem mestu Perform Europe).
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Prijava za prvi korak bo na digitalni platformi Perform Europe odprta od 15. junija
do 7. julija. Ker bo prvi razpis trajal le tri tedne, se lahko začnete pripravljati danes.
Sledijo podrobnejše informacije o tem, za kaj gre.

Koga iščemo v prvem koraku?

Prijavitelje, ki:

● delajo v uprizoritvenih umetnostih: gledališče, ples, performans (vključno z
ljubiteljskimi predstavami), cirkuška in ulična umetnost. Upoštevajte, da Perform
Europe ne pokriva glasbenih predstav v živo (vključno z opero ali muzikali), z
izjemo glasbenega gledališča.

● za proizvajalce: imajo umetniško delo ali umetniške pobude, ki bi jih radi
prenesli v druge države - fizično, digitalno ali mešano, med oktobrom 2021 in
koncem junija 2022;

● prizorišča ali producente: imajo festival ali prostor oz. drug kontekst, ki bi
predstavljal umetniško delo iz druge države med oktobrom 2021 in koncem
junija 2022;

● imajo sedež v eni od držav programa Ustvarjalne Evrope* (glej celoten seznam
na tej strani) ali v Združenem kraljestvu;

● imajo vizijo, kako čezmejno sodelovati z izmenjavo virov z upoštevanjem načel
poštenosti in solidarnosti;

● že uporabljajo alternativne in inovativne načine turnej in distribucije in to lahko
dokažejo, pa tudi tiste, ki

● so željni inovacij v svojih praksah in imajo vizijo, kako to storiti, vendar se
srečujejo s preveč omejitvami.

K prijavi na razpis še posebej spodbujamo voditelje in producente, ki so v čezmejnem
umetniškem prostoru slabše prepoznavni in predstavljani. Pozdravljamo prijave žensk,
umetnikov in organizacij s podeželskih območij, tistih s prikrajšanim socialno-ekonomskim
ali etničnim ozadjem, ki se opredeljujejo kot LGBTQIA +, invalidov in vseh drugih, ki se
opredelijo kot del premalo zastopane skupine na področju uprizoritvenih umetnosti.
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Kaj vas bodo vprašali na tem prvem koraku, ki se bo začel 15. junija?

● splošne informacije o vaši organizaciji;

● splošne informacije o vaših umetniških delih (za ustvarjalce/producente) ali
o vašem predstavitvenem kontekstu - festival, prizorišče, zunanji prostor -
(za producente oziroma prizorišča), za katerega želite, da bi bili del predloga
za sodelovanje;

● vaša vizija in ideje o trajnostnih in vključujočih načinih približanja umetniških
del ljudem in prostorom (400 besed);

● kako vaše umetniško delo / predstavitveni kontekst, ki je del vaše prijave, ustreza
tej viziji (250 besed);

● kaj bi radi pridobili, če bi bili del partnerstva Perform Europe (250 besed), in kaj
bi bili pripravljeni deliti (spretnosti, znanje, denar, prepoznavnost,
infrastruktura, izkušnje itd.) (300 besed)

Prosimo, upoštevajte, da bodo vse te informacije zahtevane v angleščini.

Kako se lahko prijavite? Razpis bo odprt dne 15. junija 2021 - naročite se na naše
novice, če želite prejemati obvestila. Medtem se lahko že pripravite tako, da razmislite o
zgornjih točkah in celo predvidevate drugi korak prijave.

Več informacij o prvem in drugem koraku ter o časovni premici Perform Europe
najdete v angleščini na spletnem mestu Perform Europe.
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