
Sahne sanatları toplulukları, sanatçılar, kolektifler, mekânlar ve
festivaller için Perform Europe çağrısı

Perform Europe çağrı kuralları ve başvuru kriterlerinin tamamı bu sayfada İngilizce
olarak mevcuttur.

Perform Europe, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir pilot programdır.
Programın amacı, Creative Europe ülkelerinde gerçekleştirilen sahne sanatları eseri
turlarını daha sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirme çalışmalarını desteklemektir.
Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Şu anda Perform Europe hibe programını test etmeye başlamak için hazırlık yapıyoruz.
Süreç iki adımda gerçekleşecektir:

1) Birinci adımda, üreticiler (sanatsal bir eser oluşturan sanatçılar, kolektifler,
şirketler topluluklar ve sunucular) ve sunucular (festivaller, mekânlar ve sunum
bağlamında hizmet veren diğer kuruluşlar) Perform Europe'un dijital platformu
tarafından desteklenen toplu öğrenme ve sosyal bağlantı kurma sürecine katılmak
için başvuruda bulunur. Çağrı ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir ve başvurular 15
Haziran'da başlayacaktır. Bu adımda seçilen adaylar, sürecin ikinci adımına
katılmaya davet edilecektir.

2) İkinci adımda, öğrenme ve sosyal bağlantı kurma süreci sırasında ve bu süreç
sonrasında katılımcılar kendi aralarında ortaklıklar kuracak, birlikte tur ve dağıtım
teklifi oluşturacak ve Perform Europe hibelerine başvuracaktır. Mevcut toplam bütçe
1,5 milyon €'dur. Hibe miktarları 10.000 € ile 100.000 € arasında değişecektir. İkinci
çağrı, yalnızca birinci adımda seçilenler için ve Temmuz ayının sonunda
yayınlanacaktır (Perform Europe başvuru sürecinin daha ayrıntılı zaman
çizelgesine Perform Europe web sitesinden bakabilirsiniz).

İlk adım için başvuru, 15 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında Perform Europe
dijital platformunda yapılabilecektir. İlk çağrı başvuruları yalnızca üç hafta süreceği
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için bugünden hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Aşağıda bu konu hakkında daha
ayrıntılı bir bilgi edinebilirsiniz.

İlk adımda nasıl adaylar arıyoruz?

Aşağıdakileri koşulları karşılayan kuruluşlar ve serbest çalışan profesyoneller arıyoruz:

● Sahne sanatlarında çalışanlar: tiyatro, dans, performans (amatör performanslar
dahil), sirk ve sokak sanatları. Müzik tiyatrosu dışındaki canlı müzik
performanslarının (opera veya müzikaller dahil) Perform Europe kapsamında
olmadığını lütfen unutmayın.

● Üreticiler: Ekim 2021 ile Haziran 2022 arasında diğer ülkelere fiziksel, dijital
veya karma bir şekilde sunmak istedikleri bir sanatsal esere ya da sanatsal
girişime sahip olmalıdır.

● Sunucular: Ekim 2021 ile Haziran 2022 arasında, başka bir ülkedeki bir sanat
eserini sunacakları bir festivale, alana veya başka bir olanağa sahip olmalıdır.

● Merkezleri, Creative Europe ülkelerinden* birinde (bu sayfadaki tam listeye
bakın) veya Birleşik Krallık'ta bulunanlar

● Ülkeler arasında, kaynakları paylaşıp adalet ve dayanışma ilkelerini uygulayarak
nasıl işbirliği yapılabileceğine dair bir vizyonu olanlar

● Halihazırda alternatif ve yenilikçi tur ve dağıtım uygulamaları gerçekleştirip
bunu kanıtlayabilenler

● Faaliyetlerini yenilemeye hevesli olup bunu nasıl gerçekleştirebileceklerine dair
bir vizyona sahip olan ancak kısıtlamalardan dolayı bunu gerçekleştiremeyenler

Özellikle kendi ülkeleri dışındaki sanatsal ortamda görünürlüğü az olan sunucuları ve
üreticileri bu çağrıya başvurmaya teşvik ediyoruz. Kırsal alanlarda yaşayan,
sosyo-ekonomik düzey veya etnik köken açısından dezavantajlı konumda olan, LGBTQIA+,
engelli olan ya da sahne sanatları alanında yeterince temsil edilmeyen bir grubun parçası
olan kadınlardan, sanatçılardan ve kuruluşlardan gelen başvuruları destekliyoruz.
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15 Haziran'da başlayan birinci adımda size ne sorulacak?

● Kuruluşunuz hakkında genel bilgiler

● Bir iş birliği teklifinin parçası olmasını istediğiniz sanat eserleri (üreticiler
için) veya festival, mekân, açık alan gibi sunum olanakları (sunucular için)
hakkında genel bilgiler

● Sanat eserlerini farklı insanlara ve ortamlara sürdürülebilir ve kapsayıcı bir
şekilde taşımanın yolları hakkındaki vizyonunuz ve fikirleriniz (400 kelime)

● Başvurunuzun parçası olan sanat eserinizin/sunum olanağınızın bu vizyona nasıl
uyduğu (250 kelime)

● Perform Europe tarafından sağlanan bir ortaklığa katılmanın sonucu olarak elde
etmek istedikleriniz (250 kelime) ve paylaşmaya gönüllü olduğunuz şeyler
(beceri, bilgi, para, görünürlük, altyapı, deneyim vb.) (300 kelime)

Lütfen tüm bu bilgilerin İngilizce dilinde isteneceğini unutmayın.

Nasıl başvurabilirsiniz? Çağrı 15 Haziran 2021'de başlayacaktır. Lütfen bildirim almak
için bültenimize abone olun. Bu süreye kadar, yukarıda paylaşılan noktaları ve hatta ikinci
başvuru adımını düşünerek hazırlık yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz.

Birinci adım, ikinci adım ve Perform Europe zaman çizelgesi hakkında daha fazla
bilgi Perform Europe web sitesinde İngilizce olarak mevcuttur.
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