Projectes culturals : Convocatòria i-Portunus per a estades
de mobilitat d’arts escèniques i plàstiques
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Projectes culturals
Temàtica activitat del calendari: Ajuts, Arts escèniques, Arts plàstiques, Cultura
Tags: Programes Europeus, ajuts, art, cultura, teatre
Dates de realització

Del dimecres 8 de maig de 2019 al dimecres 15 de maig de 2019
Dates d'inscripció

Del dimecres 8 de maig de 2019 al dimecres 15 de maig de 2019
Descripció

I-Portunus és un projecte finançat pel programa Europa Creativa amb l’objectiu de traçar una
pla de mobilitat per artistes i professionals de la cultura. Està gestionat per un consorci
conformat pel Goethe-Institut, l’Institut Français, l’Izolyatsia I la Nida Art Colony.
La convocatòria i-Portunus vol donar suport a diferents estades de mobilitat a un país
d’Europa Creativa. Aquesta primera convocatòria se centra en les arts escèniques i
plàstiques.
Entre l’abril i el setembre del 2019 i-Portunus publicarà 2 convocatòries més; entre les tres
convocatòries es donarà suport a 350-500 estades. I-Portunus proveirà suport financer per tal
d’ajudar a cobrir les despeses de l’estada de mobilitat, la qual durarà entre 15 i 85
dies i tindrà lloc entre el 15 de juny i el 31 de desembre del 2019.
Els potencials beneficiaris d’aquesta primera convocatòria són artistes i professionals de
la cultura, majors d’edat i actius en el camp de les arts escèniques i les arts
plàstiques, de tots els nivells, que resideixin a un país d’Europa Creativa.
L’objectiu principal de cada projecte que es presenti s’haurà d’emmarcar en algun dels
següents punts:

Col·laboracions internacionals
Una exposició temporal
Desenvolupament professional
La presentació d’una obra cultural/artística
Canvis culturals al país de destinació

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Més informació: https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/
Font: Generalitat de Catalunya
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/81261
Data del document:

8.05.2019
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