
Perform Europe aicinājums teātra kolektīviem, individuāliem
māksliniekiem, izrāžu norises vietām un festivāliem

Perform Europe vadlīnijas un pieteikšanās kritēriji angļu valodā ir pieejami šajā lapā.

Perform Europe ir Eiropas Komisijas finansēta pilotprogramma. Tās mērķis ir atbalstīt
eksperimentus, kas veicinātu ilgtspējīgāku un iekļaujošāku viesizrāžu procesu "Radošās
Eiropas" dalībvalstīs. Lasiet vairāk šeit.

Pašlaik mēs gatavojamies izmēģināt Perform Europe atbalsta programmu. Tas notiks divos
posmos.

1) Pirmajā posmā izrāžu veidotāji (mākslinieki, kolektīvi, teātri un producenti) un
uzņēmējorganizācijas (festivāli, teātru nami, izrāžu norises vietas un citas
organizācijas, kas nodrošina viesizrāžu uzņemšanu) piesakās dalībai
Perform Europe kopīgās mācīšanās un tīklošanas procesā, ko nodrošina tās
digitālā platforma. Uzsaukums ir aprakstīts zemāk, pieteikumu pieņemšana
sāksies 15. jūnijā. Šajā posmā atlasītie pretendenti tiks uzaicināti pievienoties
procesa otrajam posmam.

2) Otrajā posmā – gan apmācību laikā, gan pēc tam, pretendenti veidos
partnerattiecības un kopā izstrādās priekšlikumus viesizrādēm un izrāžu
izplatīšanai, kas pretendēs uz Perform Europe grantu. Kopējais budžets ir
1,5 miljoni eiro; viena granta apjoms ir no 10 000 līdz 100 000 eiro. Uzsaukums
iesniegt projektu Perform Europe grantam tiks publicēts jūlija beigās un
tajā drīkstēs piedalīties tikai pirmajā posmā izvēlētie pretendenti
(Perform Europe pieteikšanās grafiku skatiet Perform Europe vietnē).

Pieteikšanās pirmajam posmam būs atvērta no 15. jūnija līdz 7. jūlijam
Perform Europe digitālajā platformā. Tā kā šis pirmais aicinājums būs atvērts tikai trīs
nedēļas, aicinām sākt gatavoties jau šodien. Turpmāk – detalizēti izklāstīts
pieteikšanās process.
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Kādi pretendenti ir aicināti pieteikties pirmajā posmā?

Organizācijas un neatkarīgi profesionāļi, kas:

● nodarbojas ar skatuves mākslu: teātri, deju, performanci (tostarp amatieru
uzvedumiem), cirku un ielu mākslu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Perform Europe
neatbalsta mūzikas priekšnesumus (tostarp operas vai mūziklus), izņemot
muzikālo teātri.

● teātriem, māksliniekiem un producentiem ir jāpiedāvā mākslas darbi vai
mākslinieciskas iniciatīvas, ko tie vēlētos izrādīt citās valstīs fiziski, digitāli vai
jauktā veidā laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada jūnija beigām;

● uzņēmējorganizācijām jābūt festivālam, skatuvei, cita veida telpai vai kontekstam,
kur laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada jūnija beigām izrādīt mākslas
darbu no citas valsts;

● pretendentiem jāatrodas vienā no programmas "Radošā Eiropa" dalībvalstīm*
(sarakstu skat. šajā lapā) vai Apvienotajā Karalistē;

● jābūt vīzijai, kā sadarboties, daloties resursos, praktizējot godīgumu un
solidaritāti;

● strādā ar alternatīviem un inovatīviem izrāžu izplatīšanas un tūrēšanas veidiem
un spēj to apliecināt;

● vēlas ieviest jauninājumus savā praksē un spēj paust redzējumu par to, kā to
paveikt, taču saskaras ar šķēršļiem.

Mēs īpaši aicinām pieteikties māksliniekus un uzņēmējorganizācijas, kas ir mazāk zināmi
starptautiskajā teātra ainavā. Mēs gaidām pieteikumus no sievietēm, māksliniekiem un
organizācijām, kas atrodas lauku apvidos, no pretendentiem ar nelabvēlīgu
sociālekonomisko situāciju vai etnisko izcelsmi, ar invaliditāti, kā arī tiem, kuri sevi
identificē kā LGBTQIA+ kopienu vai kādu citu sabiedrības grupu, kas skatuves mākslas nav
pietiekami plaši pārstāvēta.
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Pirmajā uzsaukumā, kas tiks atvērts 15. jūnijā, jums būs jāiesniedz:

● Vispārīga informācija par jums vai jūsu organizāciju;

● Vispārīga informācija par jūsu mākslas darbu(-iem) (ja esat autors) vai jūsu
mākslas darbu izrādīšanas kontekstu(-iem) – festivālu, pasākuma norises
vietu, brīvdabas telpu – (ja esat uzņēmējorganizācija), kuru vēlaties iekļaut
sadarbības priekšlikumā;

● Jūsu redzējums un idejas par ilgtspējīgiem un iekļaujošiem veidiem, kā piedāvāt
mākslas darbus dažādās vietās un dažādiem cilvēkiem (400 vārdi);

● Kā šim redzējumam atbilst jūsu mākslas darbs / darbu izrādīšanas konteksts
(250 vārdi);

● Ko jūs cerat iegūt, piedaloties Perform Europe atbalstītajā partnerībā (250 vārdi),
un ko vēlaties piedāvāt (prasmes, zināšanas, naudu, atpazīstamību,
infrastruktūru, pieredzi utt.) (300 vārdi)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visa šī informācija būs jāsagatavo angļu valodā.

Kā pieteikties? Aicinājums tiks atklāts 2021. gada 15. jūnijā – lūdzu, piesakieties mūsu
apkārtrakstam, lai saņemtu informāciju savlaicīgi. Aicinām sākt gatavoties jau tagad,
pārdomājot iepriekš norādītos punktus un paturot prātā arī otro pieteikšanās posmu.

Plašāku informāciju angļu valodā par abiem posmiem un Perform Europe laika
grafiku var atrast Perform Europe vietnē.
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