Ανοιχτό κάλεσμα για προτάσεις δράσεων στο δεύτερο #SKG Bridges Festival
Προθεσμία υποβολής προτάσεων 1. Νοέμβρη 2018

Το #SKG Bridges Uprising Art & Culture Festival άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον
Μάϊο του 2018.
Το Φεστιβάλ Πολιτισμού για Νέους που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με
πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας
Πρωθυπουργού, υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη των πολιτιστικών φορέων, των
δημιουργικών ομάδων και πρωτοβουλιών της πόλης και τη συμμετοχή καλλιτεχνών
από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, δημιουργώντας νέες συνθέσεις και
ενεργοποιώντας τους ήδη καθιερωμένους αλλά και τους ανεξερεύνητους
καλλιτεχνικά χώρους της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ενθάρρυνση της
συμμετοχής νεανικών ομάδων, νέων ανεξάρτητων καλλιτεχνών και δημιουργών του
ευρωπαϊκού νότου, η συνεργασία τους με τους κρατικούς πολιτιστικούς φορείς αλλά
και η χρήση δημόσιων χώρων, ακόμη και μη συμβατικών του αστικού ιστού της
Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των δράσεων. To Φεστιβάλ δεν περιορίζεται σε
κάποια θεματική αλλά αναζητά πρωτότυπες προτάσεις από νέους δημιουργούς
(μουσικούς, εικαστικούς, ηθοποιούς, φωτογράφους, γκραφίτι, περφόρμερ, ποιητές,
συγγραφείς και άλλους).
Το 2ο #SKG Bridges Festival θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 8 – 12 Μαΐου 2019.

Ενισχυτικά Κριτήρια επιλογής δράσεων


Σύμπραξη με πολιτιστικούς φορείς της πόλης (είτε ενεργά είτε απλά με
φιλοξενία στους χώρους τους) ή/και με άλλους καλλιτέχνες/ομάδες
από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό



Συνδυασμός περισσοτέρων από μίας μορφών τέχνης



Σχεδιασμός δράσης πάνω στον προτεινόμενο χώρο υλοποίησης (sitespecific)



Χρήση σύγχρονων καλλιτεχνικών μέσων

Οδηγίες αίτησης
Οι αιτούντες θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μέσω email στο
skg.bridges@gmail.com μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2018. Για διευκρινιστικές ερωτήσεις
παρακαλούμε να επικοινωνείτε επίσης σε αυτό το email.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής
Α. Αναλυτική επιμελητική πρόταση και περιγραφή δράσης με αναφορά (μέχρι 300
λέξεις)


συμμετεχόντων καλλιτεχνών από την Ελλάδα ή/και άλλες χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου με σύντομη περιγραφή της δουλειάς τους



προτεινόμενου/ων χώρου/ων (αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία,
δημόσιος χώρος, ιδιωτικοί καλλιτεχνικοί χώροι και άλλοι)



συνεργαζόμενου πολιτιστικού φορέα (προαιρετικό)

Β. Επιμελητής / Διοργανωτής / Καλλιτεχνική Ομάδα (σύντομη περιγραφή
εταιρικής δράσης ή/και portfolio, βιογραφικό για καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές
ομάδες)
*ο/η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να έχει δυνατότητα έκδοσης νόμιμου παραστατικού
καθώς και να αναλάβει την ευθύνη της προετοιμασίας και υλοποίησης της
προτεινόμενης δράσης


Αναλυτικές τεχνικές ανάγκες & ανάγκες παραγωγής



Kοστολόγηση (κατά προσέγγιση, με αναφορά στα επιμέρους κόστη)

Η επιλογή των δράσεων θα γίνει από τη συντονιστική ομάδα του #SKG Bridges
Festival σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και οι συμμετέχοντες
θα ενημερωθούν μέσω e-mail μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2018. Οι δράσεις που θα
επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από το Φεστιβάλ. Ενδεικτικά, μπορείτε να
δείτε εδώ το πρόγραμμα και όλο το υλικό της περσινής διοργάνωσης καθώς και τους
ιστότοπους των συμμετεχόντων φορέων στο Φεστιβάλ.

#SKG Bridges Festival: https://skgbridgesfestival.com/
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης : https://www.amth.gr/
Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης : http://www.mbp.gr/
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: https://www.ntng.gr/
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: https://www.greekstatemuseum.com
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης: https://www.tsso.gr
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης: http://www.odiokrat.gr/
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης: http://www.tch.gr/
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης : http://www.thmphoto.gr/
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών : https://www.teloglion.gr/
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: http://www.filmfestival.gr/el/

