
Perform Europe оголошує прийом заявок на конкурс від театрів,
окремих виконавців і творчих колективів, мистецьких центрів і

фестивалів

Загальні рекомендації з подання заявки за проектом Perform Europe та критерії
відбору (англійською) можна знайти тут.

Perform Europe – це пілотний проект, який фінансується Європейською Комісією. Його
завдання – підтримати експериментальні підходи в галузі виконавського мистецтва, щоб
зробити гастролі в країнах-учасницях програми "Креативна Європа" більш стабільними та
доступними. Докладніше про проект читайте тут.

Ми готуємось розпочати пробну програму надання грантів Perform Europe. Вона
передбачає два етапи:

1) Перший етап: творці (актори, творчі колективи, театральні трупи та виконавці,
що створили мистецький продукт) і поширювачі (промотори) (фестивалі,
мистецькі центри та інші організації, які пропонують умови для презентації
мистецького продукту) подають заявку на участь у колективному навчанні та
розвитку партнерства за допомогою цифрової платформи проекту Perform Europe.
Умови конкурсу викладено нижче. Прийом заявок починається з 15 червня.
Конкурсанти, відібрані на першому етапі, будуть запрошені до участі в другому
етапі.

2) Другий етап: після участі в навчанні та розвитку партнерства конкурсанти
зможуть взаємодіяти між собою, складати спільні пропозиції щодо організації
гастролей та поширення творчого продукту, а також подавати заявки на гранти
Perform Europe. Загальний бюджет грантової підтьримки – 1,5 млн. євро. Суми
грантів становитимуть від 10 000 до 100 000 євро. Умови другого етапу подання
заявок будуть опубліковані наприкінці липня (лише для тих, хто пройшов
перший етап відбору). З точнішим графіком подання й розгляду заявок можна
ознайомитися на вебсайті Perform Europe.
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Прийом заявок на участь у першому етапі триватиме з 15 червня по 7 липня на
цифровій платформі Perform Europe. Оскільки заявки на перший етап
прийматимуться лише протягом трьох тижнів, готувати заявку можна почати вже
зараз. Для цього зверніть увагу на додаткову інформацію нижче.

Кого ми шукаємо для першого етапу?

Організації та незалежних професіоналів, які:

● працюють у галузі виконавських мистецтв (театр, танець, перформанс (включаючи
й аматорське мистецтво), цирк і вуличні вистави. Зверніть, будь ласка, увагу, що
вистави з живою музикою, зокрема, опера чи мюзикли, не охоплюються
проектом Perform Europe (за винятком музично-драматичних театрів).

● творців: що мають мистецькі твори або мистецькі ідеї, які хочуть представити в
інших країнах наживо, у цифровій чи змішаній формі в час від жовтня 2021 р. до
кінця червня 2022 р.;

● поширювачів: що мають фестиваль, мистецький простір чи інші можливості
для презентації мистецтва з іншої країни в час від жовтня 2021 р. до кінця
червня 2022 р.;

● які розташовані в одній з країн-учасниць програми "Креативна Європа" (Creative
Europe) (повний перелік країн можна переглянути тут) або у Великобританії;

● розуміють, як здійснювати міжкордонну співпрацю на основі взаємодопомоги,
справедливості та солідарності;

● вже застосовують альтернативні та інноваційні підходи до організації гастролей і
поширення творчості й можуть це продемонструвати;

● прагнуть застосувати у своїй діяльності інноваційні підходи і знають, як це
зробити, але стикаються з багатьма перешкодами

Особливо запрошуємо до участі в конкурсі поширювачів і творців, які поки що не
представлені на міжнародній сцені. Вітаємо заявки від жінок, митців і творчих колективів із
сільської місцевості, представників вразливих соціально-економічних чи етнічних груп,
представників спільноти ЛГБТ, осіб з інвалідністю та інших людей, які належать до мало
представлених у галузі виконавських мистецтв груп.
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Яка інформація потрібна для в заявок на перший етап, прийом яких розпочнеться
15 червня?

● Загальна інформація про організацію;

● Загальна інформація про мистецькі твори (для творців) або середовище для
представлення творів – фестивальні, центри чи відкритий простір (для
поширювачів), які ви пропонуєте для потенційної співпраці;

● Ваше бачення та ідеї щодо певного та доступного представлення мистецьких
творів і майданчиків (400 слів);

● Яким чином ваш мистецький твір/майданчик, вказані в конкурсній заявці,
відповідає цьому баченню (250 слів);

● Що ви очікуєте отримати від участі в грантовому проекті Perform Europe
(250 слів) і чим бажаєте поділитися (навичками, знаннями, коштами,
можливістю представлення, інфраструктурою, досвідом тощо) (300 слів).

Зауважте, що вся ця інформація має бути подана англійською мовою.

Як можна подати заявку? Прийом заявок почнеться 15 червня 2021 року. Підпишіться
на нашу розсилку, щоб отримувати повідомлення. Тим часом вже зараз можна поміркувати
над наведеними вище запитаннями й навіть передбачити наступний етап.

Більше інформації про перший і другий етапи, а також графік реалізації проекту
(англійською мовою) можна знайти на веб-сайті Perform Europe.
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