مكتب بالد شمال الراين
التعبيية الحرة
للفنون
ر

مدعوم بواسطة:
وزارة الثقافة والعلوم يف والية شمال الراين

إعالن تمويل:
الثقاف لعام 2021
تحفي التبادل
ر
ي
يج للفنون المرسحية الحرة
من أجل التنوع التدر ي
الت يتم إنتاجها يف والية شمال الراين وتعي عن ثقافة
نحن ندعم جميع أشكال الفنون الحرة كالمرسح ،الرقص ،واألداء
ر
التعبيي ي
معارصة ومجتمع متنوع .عرض الدعم المطروح ،يقدم إمكانيات دعم ألجل إنتاج وخلق أعمال فنية جديد وكذلك األعمال الفنية
رقم.
المنتجة سابقا ويراد إعادة تفعيلها .بسبب األوضاع الصحية الحالية كوفيد  19يسمح بتقديم العروض بشكل ي
من خالل الدعم ،يمكن أيضا أن يتم فيما بعد عرض العروض الجديد أو الجاهز يف أماكن أخرى ،رشيطة أن يساعد ذلك عىل دعم
الفنيي الذين يعملون يف شبكات التبادل الثقافية ،أن
للفاعلي
النهائ ،يمكن
الفت
ر
ر
ي
الفت لألعمال الفنية .وفيما يتعلق بالعمل ي
التنوع ي
الفت وإعادة خلقه من جديد.
يقوموا من خالل دعم الحق بتفكيك العمل ي

من يمكنه أن يتقدم بطلب الحصول عىل التمويل؟
اف أو ممن يسعون اىل تطوير أعمالهم الفنية بشكل
المستهدفي هم
ر
ر
الفاعلي الفني ري ،الجمعيات ،األفراد ،الذين يعملون بشكل احي ي
اف أكي.
احي ي
وتأثيهم تابع لوالية شمال الراين.
المتقدمي لهذ الدعم يجب أن يكون مكان سكنهم ر
ر

معايي التمويل:
ر
الفت المراد دعمه.
ه جودة العمل ي
العامل المهم للحصول عىل الدعم ي
الرسط األساس لينامج الدعم هذا ،هو أن يتضمن ر
ر
الثقاف "والذي يأخذ
الثقاف "الوسيط
مختصي بمجال التبادل
المرسوع أشخاص
ر
ي
ي
ي
تمكي وتسهيل جسور الحوار والتفاهم اللغوي.
عىل عاتقه مهمة
ر
وينبغ أن
والت يمكن
الثقاف
الثقاف" يأخذ عىل عاتقه مهمة التبادل
إن "الوسيط
ويعتت يف استمرارية صالت التواصل ربي المشار ر
كي ي
ي
ي
ي
ي
ثقاف ما.
يتم تفعيلها يف المستقبل ضمن إطار تبادل ي
مجتمغ متنوع ،عىل سبيل
ثقاف
العامل
األساس للحصول عىل التمويل هو أن تكون المشاري ع المقيحة تصب ضمن إطار حوار ي
ي
ي
المثال:

المواضيع األساسية
التنظيم
الفت و/أو
التنوع
الثقاف الخاص بالفريق وذلك عىل المستوى ي
ي
ي
الثقاف للهياكل الخاصة
التنوع
ي
الثقاف للجمهور
التنوع
ي
وثمة نقطة أساسية تتعلق باإلدارة الفنية والتنظيمية؛ و الدراماتورج ،حيث يجب أن يكون هناك تعاون عادل وجيد مع أشخاص من
والالجئي.
خلفيات ثقافية مختلفة ،المهاجرين
ر
ر
فت من هذا النوع .نحن ننوه
التحفي
من خالل برنامج التمويل "
ر
الثقاف" ،قمنا خالل السنوات الماضية بدعم أكي من  60مرسوع ي
ي
الثقاف.
بإمكانية االطالع عىل المشاري ع عن طريق صفحة الويب الخاصة بالمكتب
ي
هذه األعمال المعروضة يمكن االستعانة بها لتوضيح نطاق ونوعية األعمال المطلوبة ،مع عدم المطالبة بتطبيق محتوى العمل
نفسه.
الفناني:
هذا الرابط يأخذكم اىل بروفايل
ر
www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=151&clang=0

تفاصيل التمويل:
سقف قيمة التمويل/مدة انتهاء تسليم وصفة ر
المرسوع
الثقاف"
المشاري ع يمكن أن تحصل عىل دعم مادي يمكن أن يصل اىل حد اقىص ل  8000يورو ،متضمن المبلغ الخاص "بالوسيط
ي
أدئ بملغ وقدره  1000يورو.
والذي يقدر كحد ي
المشاري ع يجب أن تعرض للعامة خالل فية عام2021

أخر مدة لتقديم المشاري ع يف 15.04.2021
التاىل:
أرسال الطلب عىل اإليميل اإللكي ي
وئ ي
interkultur2021@nrw-lfdk.de
كوسي
لمزيد من االستفسارات والمعلومات يمكنكم التواصل مع السيدة كونفا كول
ر
هاتف023147429210 :
اإليميلg.coelgecen@nrw-lfdk.de :
مواعيد االستشارة الخاصة كل يوم ثالثاء من الساعة  10:00حت الساعة  11:30صباحا

الطلبات تكون صالحة فقط يف حال كانت تشمل عىل (استمارة تسجيل الطلب ،التكاليف ،خطة رصف التكاليف)
وكذلك تكون قد قدمت ضمن الموعد المحدد أعاله.
التاىل:
االستمارات المطلوبة يمكن تحميلها من خالل الرابط ي
www.nrw-lfdk.de

