
 

Material realizat de Biroul Europa Creativă România – Cultura 
www.europa-creativa.eu/cultura 

Ianuarie 2017  1 

Lista proiectelor cu participare românească finanțate prin Europa Creativă – 

Subprogramul Cultura în perioada 2014-2016 

 
 

Informațiile despre proiectele următoare sunt extrase din listele cu beneficiari la 
componentele Proiecte de cooperare, Traduceri literare, Platforme europene și 

Proiecte de sprijin pentru integrarea refugiaților publicate de Agenția Executivă pentru 
Educație, Audiovizual și Cultură, precum și din datele disponibile pe Platforma de 
diseminare Europa Creativă pentru primii trei ani de implementare a cadrului 2014-

2020. 
 

 
Proiecte de cooperare de mai mică amploare 

 
 
European Artizen Initiative 

 
Perioada:  15 decembrie 2014 – 15 decembrie 2016  

Grant UE:  199.843 € (60%) 
Lider:  Association Dedale (FR) 
Parteneri:  Fundația AltArt pentru Artă Alternativă (RO, Cluj-Napoca), Kulturno 

Drustvo Prostoroz (SI), Transforma – Associacao Cultural (PT), 
Ekspedicija-Expeditio Udruzenje (ME), Idensitat Associacio d'Art 

Contemporani (ES) 
Website:  https://artizeninitiative.wordpress.com/  
 

Proiectul are ca scop consolidarea capacității actorilor din sectoarele culturale și 
creative de a se implica în construirea orașului, de a facilita participarea activă a 

cetățenilor la dezvoltarea acestuia. Șase laboratoare transnaționale sunt propuse în 
zone urbane în tranziție din Barcelona, Cluj-Napoca, Kotor, Ljubljana, Paris și Torres 
Vedras, concepute ca niște acceleratoare de competențe in situ: artiști europeni în 

rezidență creează proiecte împreună cu cetățenii, având sprijinul unor echipe 
interdisciplinare locale pentru a înlesni transferul de know-how.  

 
 
DARTS – Digital Art and Storytelling for Heritage Audience Development 

 
Perioada:  1 octombrie 2014 – 31 decembrie 2016 

Grant UE:  183.595,30 € (60%) 

Lider:  Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (IT) 

Parteneri:  Muzeul Municipal Câmpulung (RO), Asociația pentru Protejarea și 
Promovarea Castelului Corvinilor Hunedoara (RO), Landcommanderij 

Alden Biesen (BE), Universita Telematica Pegaso (IT) 
Website:  www.e-darts.eu  

 
Proiectul creează povești despre clădiri monumente istorice din Europa, despre 
personajele istorice și evenimente legate de acele clădiri, pe care le comunică în 

moduri creative și inovatoare, folosind arta digitală și arta de a spune povești. Sunt 
prevăzute 2 concursuri internaționale: unul pentru tineri artiști din zona artei digitale, 

altul pentru tineri scriitori. Sursele de inspirație sunt câteva locuri de patrimoniu 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/4301b394-c736-45ff-b711-c4a0ab9251eb
https://artizeninitiative.wordpress.com/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/2e4255e3-cd11-4c98-b134-57d3a8c825ef
http://www.e-darts.eu/
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excepționale din Italia, Belgia și România, iar participanții la concurs creează noi 
povești pentru public sub formă de creații digitale și povești scrise.  

 
 
Playing Identities, Performing Heritage. Theatre, Creolisation and the Commons 

 

Perioada:  1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2016 

Grant UE:  200.000 € (59,93%)  

Lider:  Universita' degli Studi di Siena (IT) 

Parteneri:  Universitatea Babeș-Bolyai (RO, Cluj-Napoca), The Central School of 

Speech and Drama (UK), Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija (LT), 

University of Kent (UK), Institut del Teatre (ES) 

Website:  www.playingidentities.eu  

 
Proiectul propune o analiză a identității/ moștenirii culturale prin intermediul artei 

scenice. Teatrul devine, astfel, atât un instrument fundamental în crearea de noi 
comunități spectatoriale, a căror implicare socială poate fi realmente influențată de 

contactul cu spectacolul de teatru, cât și un spațiu al dialogului, în care sunt 
problematizate aspecte cultural-identitare esențiale, regăsite în structura socială a 

individului european.   
 
 

JR Circus 
 

Perioada:  1 noiembrie 2014 – 30 iunie 2016 

Grant UE:  195.216 € (60%)  

Lider:  Circo e Dintorni Associazione Culturale (IT) 
Parteneri:  Fundația Parada (RO, București), Accademia d'Arte Circense (IT), The 

Seachange Trust (UK), European Circus Association (NL) 

Website:      www.jrcircus.eu  

 
Proiectul promovează un model amplu și incluziv de cooperare culturală care pune 
accent pe arta circului clasic și contemporan ca vehicul puternic al cetățeniei active și 

a transformării sociale în toate țările UE. Prin activități precum ateliere de lucru și 
interacțiuni cu comunitățile locale, proiectul încurajează crearea unui spațiu comun de 

dialog, în care sunt integrate diferențele culturale și practicile diverse.  
 
 

Fabulamundi. Playwriting Europe - Crossing Generations 
 

Perioada:  1 mai 2015 – 30 noiembrie 2016 

Grant UE:  200.000 € (53,33%) 

Lider:  PAV SNC di Claudia di Giacomo e Roberta Scaglione (IT) 
Parteneri:  Teatrul Național din Târgu-Mureș (RO), Teatrul Odeon (RO, București), 

Teatro i Soc Coop Arl (IT), Theater an der Parkaue (DE), Rato Diffusion 
(FR), Interkulturelles Theaterzentrum Berlin (DE), Fundacio Sala Beckett/ 
Obrador Internacional de Dramaturgia (ES), La Mousson d'Ete (FR), 

Associazione Culturale Area06 (IT) 
Website:  www.fabulamundi.eu  

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/fe8e6f0d-b21e-458c-9399-7331b44e8bf7
http://www.playingidentities.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/45bcf78a-a61c-4c3f-b312-db6f83116440
http://www.jrcircus.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5f02fe52-9caa-4613-af80-fc2e0892cfcd
http://www.fabulamundi.eu/
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Proiectul este axat pe dramaturgia contemporană europeană, subliniind ideea că 
multilingvismul - cheia și bariera într-o dramaturgie creatoare - poate deveni o 

bogăție și o oportunitate pentru schimburi multiculturale și întâlniri. Cele 2 obiective 
principale sunt: să sprijine activitatea tinerilor dramaturgi în întreaga Europă (prin 
rezidenţe artistice, producerea de spectacole traduse, bazate pe texte, și sesiuni 

creative în care autori din diferite țări lucrează împreună); să consolideze organizațiile 
culturale implicate în găzduirea rezidențelor și a producțiilor (prin acțiuni locale cu 

grupuri-țintă de public care sunt aduse mai aproape de dramaturgia contemporană și 
prin activarea schimburilor artistice bilaterale care fac producțiile să circule). 
 

 
ARTEC – Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary 

 
Perioada:  1 noiembrie 2015 – 31 octombrie 2017 

Grant UE:  200.000 € (53,23%) 

Lider:  Fundația Transylvania Trust (RO, Cluj-Napoca) 

Parteneri:  Muzeul Municipal Câmpulung (RO), Magyar Rezkarcolo es Litograf 

Muveszek Egysulete (HU), Association des Centres Culturels de 

Rencontre (FR), Diputacion Provincial de Teruel (ES) 

Website:  https://projectartec.wordpress.com/; www.transylvaniatrust.ro  

 

Principalul scop al proiectului este acela de a restabili legăturile dintre arte și 
meșteșugurile tradiționale și de a scoate în evidență patrimoniul construit ca parte a 
identității în diversitate a Europei, care trebuie interpretat și valorificat în maniere 

creative. Se va crea un nou Centru pentru Artă și Meșteșuguri unde toate disciplinele 
(artă, meșteșuguri, arhitectură) vor fi reconectate și se vor potența reciproc grație 

diverselor activități din cadrul proiectului.  
 
 

Between Arts and Creativity 
 

Perioada:  1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017 

Grant UE:  199.764 € (60%) 

Lider:   Onestage Performing Arts Project (IT) 
Parteneri:  Fundația Parada (RO, București), Pontopolis (CZ), Mimenstudio Dresden 

(DE) 

Website:  www.gruppojobel.com  

 

Conectând parteneri din Italia, Germania, Cehia și România, proiectul favorizează 
crearea unei rețele care sprijină colaborările între artişti, formatori şi alți actori din 

sectorul cultural, contribuind, totodată, la creșterea numărului de persoane din diferite 
grupuri-ţintă interesate de proiecte culturale: copii, tineri, părinţi, grupuri 
dezavantajate. 

 
 

Pop Drama: Circulating of European Playwriting through People's Choice 
 

Perioada:  1 decembrie 2015 – 28 februarie 2017 

Grant UE:  199.680 € (60%)  

Lider:  Centro Diego Fabbri di Studi Ricerche e Formazione sul Teatro (IT) 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5eab0c75-7086-495e-ac16-364e1ddc9b52
https://projectartec.wordpress.com/
http://www.transylvaniatrust.ro/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/56527d8b-c371-45ac-a94c-13d71a17126c
http://www.gruppojobel.com/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/fbc1300b-97ad-4ab8-8ef8-f0cd9f5f80f6
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Parteneri:  Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Fundacion Caja Granada 

(ES), University of Wolverhampton (UK) 

Website:  www.popdrama.eu  
 

Proiectul propune dezvoltarea și familiarizarea publicului european cu noi texte 
dramatice, prin organizarea unor concurs de dramaturgie în Italia, Marea Britanie,  

Spania și România, în urma căruia textele selecționate vor fi traduse și vor circula în 
rândul partenerilor. 
 

 
MusXchange - EFNYO's Programme Fostering Transnational Mobility, Strengthening of 

Skills and Audience Building for Pre-professional Musicians in Europe 
 

Perioada:  1 aprilie 2015 – 31 martie 2017 

Grant UE:  199.998 € (60%)  

Lider:  European Federation of National Youth Orchestras (AT) 

Parteneri:  Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov (RO, București), Orchestre 

Francais des Jeunes (FR), Abbaye aux Dames - La Cite Musicale- Saintes 

(FR), Stiftelsen Ungdomssymfonikerne Norges Nasjonale 

Ungdomsorkester (NO), Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (IT), The 

Irish Youth Orchestra (IE), The National Youth Orchestras of Scotland 

(UK), Orquestra de Camara Portuguesa Associacao Musical (PT), Instituto 

Nacional de las Artes Escenias y de la Musica (ES), Wiener Jeunesse 

Orchester (AT), Stichting Njo (NL) 

Website:  www.efnyo.org  

 
Proiectul se axează pe activități de dezvoltare a publicului și de mobilități la nivel 

european, pornind de la vasta experiență a liderului de proiect în calitate de platformă 
de formare profesională la standarde ridicate adresată ansamblurilor și noilor generații 

de muzicieni.  
 
 

SENSES: the Sensory Theatre. New Transnational Strategies for Theater Audience 
 

Perioada:  4 iulie 2015 – 31 decembrie 2017 

Grant UE:  199.995,85 € (60%) 

Lider:  Universita degli Studi di Milano (IT) 
Parteneri:  Universitatea Dunărea de Jos (RO, Galați), Teatrul Muzical Nae Leonard 

(RO, Galați), Universite 'Avignon et des Pays de Vaucluse (FR), 

Associazione Culturale Scenaperta - Altomilanese Teatri (IT) 

Website:  www.sensesproject.eu  
 
Obiectivele proiectului sunt: implementarea unei noi strategii de dezvoltare a 

publicului de teatru, prin îmbunătățirea accesului la operele creative și intensificarea 
experiențelor directe; consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a 

lucra la nivel transnațional; creșterea implicării tinerilor nu doar în calitate de 
potențiali consumatori, ci și de creatori și critici ai culturii contemporane, promovarea 
talentului lor creativ în elaborarea colectivă a unor opere dramatice (co-writing); 

crearea de noi forme de colaborare între operatorii culturali și creativi și sistemul de 
învățământ superior. 

http://www.popdrama.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d542d8d0-58f4-411e-b9db-8fcdc3be9482
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d542d8d0-58f4-411e-b9db-8fcdc3be9482
http://www.efnyo.org/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/d76efcd6-b7bb-402a-89ee-bc9df0daa23a
http://www.sensesproject.eu/
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CU TENDA – Stories, Images and Sounds on the Move [Living Memory of 
Southeastern Europe] 

 
Perioada:  1 octombrie 2015 – 9 septembrie 2019 

Grant UE:  199.725,65 € (60%) 

Lider:  Muzeul Național al Țăranului Român (RO, București) 

Parteneri:  University of Plovdiv Paisii Hilendarski (BG), O.R.S. Osservatorio Ricerca 

Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali (IT), Association Center 

for Intercultural Dialogue - Kumanovo (MK) 

Website:  www.muzeultaranuluiroman.ro 
 

Cu Tenda (călătorind cu cortul) aduce în prim-plan poveștile acelor comunități în 
mișcare care au traversat aproape invizibil istoria, având însă o mare contribuție în 

conturarea simbolică a hărții culturale a Balcanilor. Păstori nomazi, ciobani, bejenari 
fără adăpost, singuratici și rătăcitori, aromânii devin subiectul unui proiect cultural 
interdisciplinar, în care discursul antropologic se îmbină cu  forme de expresie creativă 

– studii de teren, filme etnologice, concerte și înregistrări sonore, întâlniri 
interculturale și ateliere creative, cărți și alte publicații, piese de teatru, expoziții 

itinerante.   
 
 

CD-Rom@ - Cultural Diversity & Roma in Europe 
 

Grant UE:    199.424,85 € (60%) 

Lider:          Berklee College of Music Delegación de la Fundación en España (ES)  
Parteneri:  Romani Criss – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii (RO, 

București), Comune di Genova (IT), Global Music Centre (FI) 

 
Proiectul scoate în evidență contribuția culturii rome, în special a muzicii, la cultura și 

diversitatea europene și facilitează fuziunile artistice, mobilitatea artiștilor și a 
operelor lor, urmărind atragerea unor noi segmente de public și dezvoltarea de noi 
modele de afaceri pentru artiștii romi. 

 
 

Turn on Literature 
 

Perioada:  1 mai 2016 – 30 noiembrie 2018 

Grant UE:  195.958,21 € (60%)  

Lider:  Roskilde Kommune (DK) 

Parteneri:  Biblioteca Județeană Antim Ivireanu (RO, Râmnicu Vâlcea), Bergen 

Kommune (NO) 

 
Obiectivul proiectului este să identifice care sunt cele mai bune metode prin care 

bibliotecile pot prezenta publicului literatură digitală nouă. Partenerii abordează 
domeniul literaturii digitale prin intermediul instalațiilor literare, al expozițiilor și al 

atelierelor de lucru în România, Danemarca și Norvegia. Partenerii proiectului vor 
încerca să pună în valoare oportunitățile de dezvoltare a publicului pe care le aduce 
literatura digitală și să regândească rolul bibliotecii în raport cu nevoile utilizatorilor 

într-o lume din ce în ce mai digitizată. 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0531b485-951d-4778-9a93-4e91c0d295ef
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/0531b485-951d-4778-9a93-4e91c0d295ef
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/aca68a17-6ed4-456e-ad98-8b6da3abd039
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European Theatre Lab: Drama Goes Digital 
 

Perioada:  1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018 

Grant UE:  200.000 € (50%) 

Lider:  Convention Théâtrale Européenne (FR) 
Parteneri:  Teatrul Național Marin Sorescu (RO, Craiova), Tbilisi Kote Marjanishvili 

Professional State Drama Theatre (GE), Theatre de Liege - Centre 

Dramatique de la Federation Wallonie-Bruxelles - Centre de Creation 

Theatrale et Choregraphique (BE), Hrvatsko Narodno Kazaliste u Zagrebu 

(HR), Ministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Wurttemberg (DE), Compagnie Michel Didym - Theatre dela Manufacture 

(FR) 

Website:  www.etc-cte.org/base.php?code=1098  
 

Proiectul reunește teatre și oameni de știință de renume din Europa pentru a îndeplini 
următorul obiectiv: utilizarea noilor tehnologii poate aduce scenele europene în 
comunitățile noastre și în mediul online. Prin intermediul unor colaborări 

intersectoriale și care depășesc frontierele Europei, se creează o serie de laboratoare 
deschise de cercetare cu privire la efectele digitizării asupra esteticii, participării 

publicului, comunicării și diseminării.   
 
 

FAIDRA – Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European 
History 

 
Perioada:  1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2018 

Grant UE:  199.998,62 € (60%)  

Lider:  Kentro Spoudon Laikou Theatrou (EL) 

Parteneri:  Asociația Centrul European de Educație și Cultură Artemis (RO, Iași), 

Fondatsiya za Rodopite (BG), Fundacja Dobra Wola (PL), Symvouloi 

Anaptyxiakou Schediasmou Erevnas Kai Organosis Etaireia Periorismenis 

Efthynis Prisma Epe (EL), Foreningen Sagohuset (SE), Teatro dei Venti 

(IT) 

Website:  www.faidraproject.eu  

 
Proiectul abordează tema imigrației în Europa după prăbușirea fostei Uniuni Sovietice, 

cu accent pe efectul acestui fenomen asupra vieții familiilor, pentru care, de multe ori, 
imigrația a însemnat separare și întreruperi. Proiectul este unul de teatru documentar, 
în cadrul căruia își găsește locul o gamă largă de forme teatrale expresive, cum ar fi 

jocul actoricesc, păpușile, teatrul de stradă, mima, muzica, dansul teatral, precum și 
noile tehnologii digitale (arta video, actoria digitală, decorurile electronice etc.).  

 
 
Bite My Skype 

 
Perioada:  1 septembrie 2016 – 31 august 2018 

Grant UE:  199.725 € (60%)  

Lider:  The Flying Gorillas (UK) 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/aca68a17-6ed4-456e-ad98-8b6da3abd039
http://www.etc-cte.org/base.php?code=1098
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/82010c8c-d280-42be-8033-dda416e9bf9e
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/82010c8c-d280-42be-8033-dda416e9bf9e
http://www.faidraproject.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/5d7ddf40-8ec5-46b0-8e21-b91809ca3d9b
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Parteneri:  Fundația Philadelphia Transylvania (RO, Valea lui Mihai), Ozel Bt Muzik 

Ve Tiyatro Kurs Merkezi Limited Sirketi (TR), Kulttuuriosuuskunta 

Kokemo (FI), Le Nuvole Societa Cooperativa (IT) 

Website:  www.flyinggorillas.co.uk  

 
În centrul proiectului se află copiii defavorizați și lipsiți de drepturi din Europa. 
Dansatori profesioniști, muzicieni și actori din 5 țări UE își pun la dispoziție 

competențele de lucru cu copii având dificultăți de învățare, copii din spitale, copii 
romi. 

 
 
Strategies to a European Written Culture Preservation through Publishers Cooperation 

from Lesser Used Languages 
 

Perioada:  2 mai 2016 – 28 decembrie 2018 

Grant UE:  177.169,53 € (60%)  

Lider:  Associacio d'Editors del Pais Valencia (ES) 
Parteneri:  Asociația Editorilor din România (RO, București), Lietuvos Leideju 

Asociacija (LT) 

Website:  www.pubcoop.eu  

 
Obiectivul proiectului este consolidarea capacității editorilor independenți din Europa 

de a fi competitivi la nivel internațional și de a lucra în colaborare cu editori, companii 
și asociații de editori din alte țări europene. Are 3 activități principale: dezvoltarea 

unei rețele a editorilor care să promoveze oportunități de networking, cooperare și 
business pentru aceștia; crearea unui website 2.0 pentru vânzarea drepturilor de 
traducere și promovarea lucrărilor editorilor în Europa (instrument online dedicat 

internaționalizării portofoliilor acestora); elaborarea unei strategii de cooperare între 
asociațiile editorilor pentru a oferi sprijin coordonat editorilor. 

 
 
New Challenges for Public Libraries 

 
Perioada:  1 mai 2016 – 30 aprilie 2018 

Grant UE:  196.515 € (57,75%)  

Lider:  Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (IT) 

Parteneri:  Biblioteca Județeană Nicolae Iorga (RO, Ploiești), Fundația Progress (RO, 

Bistrița), Arhus Kommune (DK), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (PT), 

Regione Lombardia (IT), Universita' degli Studi di Milano-Bicocca (IT)  

Website:  www.newlib.eu  

 
Obiectivul general al proiectului este acela de a crea modele transnaționale pentru 
dezvoltarea și testarea de soluții inovatoare, durabile și eficace pentru bibliotecile 

publice, care se confruntă cu provocările societății informaționale, astfel încât toate 
grupurile-țintă de utilizatori să poată participa mai bine la proiectarea și livrarea 

serviciilor. În acest sens, proiectul ține cont de nevoile comunităților locale și de 
parteneriatele cu actorii din industriile culturale și creative.  
 

 
 

http://www.flyinggorillas.co.uk/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/463a0d3b-f1fc-42d0-af50-b6748efb5a0c
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/463a0d3b-f1fc-42d0-af50-b6748efb5a0c
http://www.pubcoop.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7b046043-a2cc-4c04-92c8-fa700ae96c33


 

Material realizat de Biroul Europa Creativă România – Cultura 
www.europa-creativa.eu/cultura 

Ianuarie 2017  8 

Shakespeare in and beyond the Ghetto 
 

Perioada:  1 iunie 2016 – 31 decembrie 2018 

Grant UE:  199.189,07 € (57.02%)  

Lider:  Universita Ca' Foscari Venezia (IT) 
Parteneri:  Teatrul Municipal Tony Bulandra (RO, Târgoviște), Ludwig-Maximilians-

Universitaet Muenchen (DE), The University of Warwick (UK), Fondazione 

Giorgio Cini (IT), Queen Mary University of London (UK) 

 
2016 este anul în care coincid 2 aniversări importante: 400 de ani de la moartea lui 
William Shakespeare și 500 de ani de la fondarea ghetoului evreiesc din Veneția, locul 

de unde a pornit conceptul de "ghetou" și care reprezintă fundalul istoric al 
controversatei piese a lui Shakespeare, Neguțătorul din Veneția. Pornind de la aceste 

2 evenimente, proiectul propune o reflecție și un răspuns creativ cu privire la 
moștenirea europeană a rasismului și a toleranței, precum și la remarcabila varietate 
de schimburi interculturale generate de ghetou și de piesa de teatru.  

 
 

Proiecte de cooperare de mai mare amploare 
 
 

Eeemerging – Emerging European Ensembles Project 
 

Perioada:  1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018 

Grant UE:  1.971.374,59 € (48,33%) 

Lider:  Association Art et Musique d'Ambronay (FR) 
Parteneri:  Universitatea Națională de Muzică (RO, București), Ars Ramovs Zavod za 

Umetnost, Marketing, Promocijo in Investiranje (SI), The York Early 

Music Foundation (UK), Ozango Sas (FR), Internationale Handel-

Festspiele Gottingen (DE), Rigas Senas Muzikas Centrs (LV), 

Ghislierimusica (IT) 

Website:      www.eeemerging.eu  

 
Obiectivul proiectului este să familiarizeze tinerele ansambluri aflate la început de 

carieră cu caracteristicile pieței internaționale și să le permită acestora să-și prezinte 
creațiile de o calitate excepțională și să promoveze patrimoniul muzical comun. În 

acest sens, celor mai promițătoare ansambluri europene li se oferă anual formare 
profesională personalizată, rezidențe de maximum trei ani în Europa și sprijin în 
promovarea internațională prin intermediul concertelor sau al produselor digitale.   

 
 

Small Size, Performing Arts for Early Years 
 

Perioada:  1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018 

Grant UE:  1.995.000 € (42,57%) 

Lider:  La Baracca (IT) 
Parteneri:  Teatrul Ion Creangă (RO, București), Baboro Galway International 

Children's Festival (IE), Helios 6 Live Art Produktion (DE), Kolibri 

Gyermek-Es Ifjusagi Szinhaz Kiemelkedoen Kozhasznu Nonprofit (HU), 

Teater tre Stockholm Ekonomisk Förening (SE), Commune de Limoges 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/af783f96-0a6f-44df-a2f0-4775672dd436
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3353b0a8-9025-4445-aa9b-575dfa00b84d
http://www.eeemerging.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/613b6554-5c8e-4100-9972-78ac9b83c2ee
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(FR), Lutkovno Gledalisce Ljubljana (SI), Teaterwaerkstedet Madam Bach 

(DK), O'Navio Theatre (FR), Teatro Paraíso Sal (ES), Polka Childrens 

Theatre (UK), Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (PL), Toihaus Theater 

(AT), Kuukulkurit RY (FI), Accion Educativa (ES), Theatre de la 

Guimbarde (BE) 

Website:  www.smallsize.org; www.teatrulioncreanga.ro/ro/proiecte   

 
Proiectul a pus bazele unei rețele de instituții, unică în Europa, care promovează 

răspândirea artei spectacolului pentru copii cu vârsta sub 6 ani în timp ce construiește 

o mișcare culturală centrată pe promovarea drepturilor copiilor la artă și cultură. 

Proiectul are ca obiective: promovarea dezvoltării categoriei de public între 1 și 6 ani; 

sprijinirea inovației și a creativității în domeniul culturii prin promovarea ideii de 

cetățenie culturală a copiilor și formarea de noi generații de artiști specializați în artele 

spectacolului pentru copii sub 6 ani; mobilitatea profesioniștilor și a producțiilor 

culturale din zona educației timpurii prin artă grație creării unei rețele extinse, 

independente, răspândite în Europa și în afara acesteia.  

 

 
Be SpectACTive! 
 

Perioada:  1 decembrie 2014 – 30 noiembrie 2018 

Grant UE:  1.750.000 € (50%) 

Lider:  Comune di Sansepolcro (IT) 

Parteneri:  Teatrul Național Radu Stanca (RO, Sibiu), London International Festival 

of Theatre (UK),  York Citizens Theatre (UK), Fondazione Fitzcarraldo 

(IT), Bakelit Multi Art Center Alapitvany (HU), Domino Udruge (HR), 

Kulturno Drustvo B-51 (SI), Associazione Culturale Perypezye Urbane 

(IT), Universitat de Barcelona (ES), Tanec Praha Sdruzeni (CZ), 

Associazione Culturale Capotrave/ Kilowatt (IT), Universite de Montpellier 

(FR) 

Website:  www.bespectactive.eu  

 
Este un proiect de cercetare și producție în domeniul artelor spectacolului. Obiectivul 

său specific este de a identifica, a încuraja, a analiza, a aprofunda și a răspândi bunele 
practici ale spectatorului activ pe întreg teritoriul UE, de a promova producțiile 
artiștilor și mobilitatea creațiilor, îmbrățișând o diversitate de publicuri. Acest obiectiv 

este urmărit prin construirea unei rețele internaționale online și offline a proiectelor 
europene inovatoare care implică spectatori activi.  

 
 
EUBO Mobile Baroque Academy: Pathways & Performances 

 
Perioada:  1 martie 2015 – 28 februarie 2019 

Grant UE:  2.000.000 € (45,18 %) 

Lider:  European Union Baroque Orchestra (UK) 

Parteneri:  Universitatea Națională de Muzică (RO, București), Osauhing ERP (EE), St 
John's Smith Square Charitable Trust (UK), Stadt Echternach (LU), 

Kunsill Malti Ghall-Kultura u l-Arti (MT), Stichting Hogeschool der 
Kunsten den Haag (NL), Concerto Copenhagen (DK), Association 

http://www.smallsize.org/
http://www.teatrulioncreanga.ro/ro/proiecte
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/effb40aa-a495-4554-8eb7-a4b0719ac53f
http://www.bespectactive.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/11df4d4f-3406-4f6b-9456-847962e77a17
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Europeenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen (BE), Villa Musica Rheinland-Pfalz (DE) 

Website:  www.eubo-emba.eu  

 
Proiectul abordează tema ofertei inegale de-a lungul Europei în materie de oportunități 

de educație în muzica barocă pentru artiștii și publicul acestei arte. Proiectul își 
propune să creeze punți în sectorul muzicii vechi (early music), folosind experți din 
universități și activitățile transnaționale de formare profesională ale Orchestrei Baroce 

a Uniunii Europene.   
 

 
Power of Diversity 
 

Perioada:  1 iunie 2015 – 31 martie 2018 

Grant UE:  1.040.681 € (50%)  

Lider:  Aktionstheater Pan.Optikum Gemeinnutzige (DE) 
Parteneri: Teatrul Național Radu Stanca (RO, Sibiu), Teatr IM. Cypriana Kamila 

Norwida w Jeleniej Gorze (PL), Bytomskie Centrum Kultury (PL), Gerhart 

Hauptmann-Theater Gorlitz-Zittau (DE), Teaterforeningen ror Helsingr 

Kommune (DK), The Creative Foundation (UK), Pikene Pa Broen As (NO), 

Promocion de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria Sa (ES), The Corn 

Exchange (Newbury) Trust (UK) 

Website:  www.power-of-diversity.eu  
 

Colaborarea dintre producătorii experimentați de teatru stradal și teatru interdisiplinar 
va duce la crearea unui ansamblu nou și tânăr de teatru multinațional format din 
oameni cu profiluri foarte diferite. Noua companie va realiza o producție de teatru site 

specific de mari dimensiuni ce va fi prezentată în locuri spectaculoase din diverse 
orașe europene. Limbajul teatral vine din hip-hop, toate formele de dans și rap. 

Această abordare va aduce o schimbare din punct de vedere artistic în tradiția 
teatrului stradal, având potențialul de-a atrage un public mai numeros și mai 

diversificat.  
 
 

Interfaces 
 

Perioada:  1 iunie 2016 – 30 noiembrie 2019 

Grant UE:  1.864.755,84 € (49.97%)  

Lider:  Ariona Hellas AE (EL) 

Parteneri:  CREMAC – Comunitatea din România a Electroacusticii și a Muzicii 

Asistate de Computer (RO, București), Zentrum fur Kunst und 

Medientechnologie Karlsruhe Stiftung Des Offentlichen Rechts (DE), Ictus 

(BE), Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique - 

IRCAM (FR), Klangforum Wien (AT), Q-O2 (BE), De Montfort University 

(UK), European University Cyprus (CY) 

Website:      www.sgt.gr/eng/SPG1810/  

 
Interfaces este un proiect internațional interdisciplinar, în care noi segmente de public 

interacționează cu muzica nouă. Pachetele de activități ale proiectului au rolul de a 
ajuta organizațiile partenere să-și înțeleagă, să-și păstreze și să-și sporească publicul, 

http://www.eubo-emba.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a155020c-c0e8-406d-929d-936808f31a74
http://www.power-of-diversity.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7b98edf8-c485-4f33-8766-de6e517e9917
http://www.sgt.gr/eng/SPG1810/
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precum și să facă schimb de experiență și bune practici cu privire la: a). noi formate 
de spectacol, în spații noi și inovatoare, corelarea mai multor discipline artistice și 

folosirea noilor media pentru diseminare; b). activități educaționale destinate atât 
spațiului fizic, cât și celui online (inclusiv pentru consolidarea capacității operaționale a 
echipelor de proiect); c). cercetare axată pe elementele care determină participarea 

publicului. 
 

 
European Orchestra LABoratory II 
 

Perioada:  1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2019 

Grant UE:  1.485.564,89 € (50%)  

Lider:  Stichting Orkest Van Het Oosten (NL) 
Parteneri:  Fundația Prietenii Muzicii Serafim Antropov (RO, București), Ceska 

Filharmonie (CZ), Consorci de l'Auditori i l'Orquestra (ES), 

Niederosterreichische Tonkunstler Betriebsgesellschaft (AT), Halle 

Concerts Society (UK) 

 
Proiectul își propune să consolideze rolul orchestrelor în societate, prin aducerea 

muzicii pline de inspirație mai aproape de oameni și îmbunătățirea calității vieții 
acestora. Partenerii împărtășesc aceeași viziune cu privire la noile modalități de 
dezvoltare a publicului și la noile modele de afaceri, astfel că, orchestrele din proiect 

vor dezvolta și testa concepte inedite, vor face schimb de cunoștințe și experiență și 
vor promova rezultatele în întregul sector european. 

 
 
European Bookfairs' Network 

 

Perioada:  1 iunie 2016 – 1 octombrie 2019 

Grant UE:  1.686.082,46 € (50%)  

Lider:  Associazione Italiana Editori (IT) 

Parteneri:  Asociația Editorilor din România (RO, București), Ediser SRL (IT), 

European Writers' Council (BE), Lietuvos Leideju Asociacija (LT), Latvijas 

Gramatizdeveju Asociacija (LV), Associação Portuguesa de Editores e 

Livreiros (PT), Fiere Internazionali di Bologna (IT), Frankfurter 

Buchmesse (DE), Federation des Editeurs Europeens (BE) 

Website:  www.aldusnet.eu  

 
Aldus este o rețea de târguri de carte europene. Obiectivul principal al proiectului, 
susținut prin activități de rețea și de formare profesională, este dialogul dintre editori 

ca premisă pentru realizarea proiectelor de traduceri și circulația operelor literare. 
Târgurile de carte sunt, de asemenea, o ocazie pentru consolidarea capacităților în 

ceea ce privește internaționalizarea portofoliilor, paradigma digitală și dezvoltarea 
publicului. 
 

 
 

 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a0064003-c72b-4621-8dda-130ff98ee531
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/dd7f56e1-b827-48fc-9a86-ee69c43fefe2
http://www.aldusnet.eu/


 

Material realizat de Biroul Europa Creativă România – Cultura 
www.europa-creativa.eu/cultura 

Ianuarie 2017  12 

 
Platforme culturale europene 

 
 
SHAPE – Sound, Heterogenous Art & Performance in Europe 

 
Perioada:  1 decembrie 2014 – 30 noiembrie 2017 

Grant UE:  500.000 € (2014), 468.699,76 € (2015) 

Lider:  Meetfactory (CZ, Praga) 

Parteneri: Festivalul/Asociația Rokolectiv (RO, București), Biennale Némo/ ARCADI 

– Paris (FR), CTM Festival/ DISK e.V. – Berlin (DE), Cynetart Festival/ 

TMA Hellerau e.V. – Dresden (DE), Festival Maintenant/ Association 

Electroni[K] – Rennes (FR), Insomnia Festival/ Association – Tromso 

(NO), Les siestes électroniques/ Association Rotation – Toulouse (FR),  

MoTA – Museum for Transitory Art – Ljubljana (SI), musikprotokoll im 

steirischen herbst/ ORF – Graz (AT), RIAM Festival/ Technè – Marseilles 

(FR), Schiev Festival/ Productions Associées – Brussels (BE), Skaņu Mežs 

Festival/ Association – Riga (LV), TodaysArt Festival/ The Generator 

Foundation – The Hague (NL), UH Fest/ Ultrasound Foundation – 

Budapest (HU), Unsound Festival/ Fundacja Tone – Krakow (PL)  

Website:  www.shapeplatform.eu  

 

SHAPE este o platformă pentru muzica inovatoare și arta audiovizuală din Europa. Se 
compune din 16 festivaluri și centre de artă și are ca scop să sprijine, să promoveze și 

să facă schimb de muzicieni creativi și artiști interdisciplinari care au un interes special 
legat de sunet. SHAPE încearcă să prezinte o varietate de muzică și artă sonică din 
toată Europa, precum și să ofere audienței și profesioniștilor din domeniu prelegeri, 

discuții și ateliere de lucru. În fiecare an, cele 16 asociații implicate aleg împreună 48 
de artiști și muzicieni pentru a participa la un mix de spectacole live, rezidențe 

artistice, ateliere de lucru și discuții în cadrul festivalurilor și al evenimentelor 
speciale. 
 

 
Proiecte de traduceri literare 

 
 
A Journey through the Literary Europe 

 

Perioada:  15 septembrie 2014 – 30 decembrie 2015 

Grant UE:  25.272,11 € (50%)  

Beneficiar:  Grupul Editorial ART (București) 

Website:  www.editura-art.ro  

 

Proiectul a propus traducerea în limba română a cinci titluri: Cum cucereşti un înger. 

Poeme erotice de Bertolt Brecht, Inelele lui Saturn de W.G.Sebald, Atelierul Diavolului 

de Jachym Topol, Life after Life de Kate Atkinson și Ulysses de James Joyce. Scopul 

principal al acestui proiect a fost de a aduce în România scriitori europeni de valoare, 

însă insuficient cunoscuţi la noi şi de a crea premisele unui interes mai larg pentru 

opera lor. 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/200e7fa7-2ddc-4bbb-852e-75f6398f500f
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/1fa4e44b-7873-41a5-9846-15891748c95c
http://www.shapeplatform.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/2d11f37d-be78-47b7-b422-878126b6df8e
http://www.editura-art.ro/
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Componenta transsectorială: proiecte de sprijin pentru integrarea refugiaților 

 

COMMUNITY: INteractive and Creative Approaches to Discover Different Cultures 

 

Grant UE: 190.876 € (79,91%) 

Lider:  Cooperazione Internazionale Sud Sud (IT) 

Parteneri:  Asociația Serviciul Apel (RO, București), Associazione Arci Porco Rosso 

(IT), Associazione di Promozione Sociale Maghweb (IT), Associazione 

Tavola Tonda (IT), Encardia (EL), The People for Change Foundation (MT) 

Website: www.cissong.org  

  

http://www.cissong.org/

