OFERTE DE PARTENERIAT PENTRU PROIECTE DE COOPERARE
APEL 2016
Selina Productions S.A. (Grecia)
publicat la 21 noiembrie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul muzicii, picturii și toleranței
religioase.
Atlante Società Cooperativa (Italia)
publicat la 11 noiembrie 2016
Caută parteneri din rândul muzeelor și galeriilor de artă modernă pentru
un proiect în domeniul artelor vizuale.
Association Global Warming (Franța)
publicat la 8 noiembrie 2016
Caută parteneri din domeniul artistic, cu experiență în arta stradală și
muzică, pentru un proiect pluridisciplinar.
National University of water management and environmental
engeneering (Ucraina)
publicat la 8 noiembrie 2016
Caută parteneri pentru un proiect care își propune crearea unei rețele de
hub-uri - spații de coworking în domeniile industriilor creative, inovației,
design-ului, arhitecturii, economiei digitale și culturale.
Post Bellum (Cehia)
publicat la 8 noiembrie 2016
Caută parteneri în rândul ONG-urilor, instituțiilor de învățământ, agențiilor
guvernamentale din Europa, care vizează salvarea patrimoniului imaterial
al secolului XX.
Triglav (Bosnia și Herțegovina)
publicat la 8 noiembrie 2016
Triglav - Asociația Slovenilor din Republica Srpska (Banja Luka) este
deschisă către orice tip de cooperare culturală și vrea să fie parteneră
într-un proiect Europa Creativă - Cultura.
Ail Stars ln (Bulgaria)
publicat la 3 noiembrie 2016
Sunt în căutare de parteneri pentru un proiect de mai mare amploare în

domeniul muzicii.
Codec Studio (Serbia)
publicat la 3 noiembrie 2016
Caută parteneri în rândul centrelor culturale studențești, universităţilor,
creatorilori din lumea teatrului, muzicii, filmului, dansului, pentru un
proiect în domeniul artelor spectacolului.
European Musical Theatre Network (Albania)
publicat la 1 noiembrie 2016
Sunt în căutarea unor parteneri care activează în sfera teatrului muzical
pentru un proiect de cooperare care va crea punți de colaborare între
creatorii, artiștii și producătorii din acest domeniu.
Malliaras Pedagogikes kai Politistikes Ekdiloseis EPE (Grecia)
publicat la 31 octombrie 2016
Caută parteneri pentru un proiect prin care își propune să creeze un
mediu de dezvoltare durabilă prin intermediul muzicii.
Selina Productions S.A. (Grecia)
publicat la 31 octombrie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul muzicii, al dansului clasic și
al toleranței interconfesională.
EGTC Duero-Douro (Spania)
publicat la 31 octombrie 2016
Caută parteneri pentru un proiect care își propune să dezvolte un
parteneriat în domeniul patrimoniului material și imaterial al zonelor
rurale europene situate în apropierea frontierelor.
Institute for the Protection of Cultural-Historical and Natural
Heritage of Sarajevo Canton (Bosnia și Herțegovina)
publicat la 31 octombrie 2016
Doresc să fie parteneri într-un proiect de cooperare în domeniul
patrimoniului cultural, arhitecturii și digitizării.
Voluntary Fire Brigade in Slupca (Polonia)
publicat la 20 octombrie 2016
Fanfara Brigăzii de Pompieri Voluntari din Slupca dorește să participe ca
partener într-un proiect în domeniul artelor spectacolului și muzicii.
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Tbilisi State Academy of Arts (Georgia)
publicat la 20 octombrie 2016
Doresc să fie parteneri în proiecte de cooperare Europa Creativă.
Academia este cea mai importantă instituție de profil din Georgia, în
componența sa aflându-se facultățile de Arte plastice, Arhitectură, Design,
Restaurare / Istoria și teoria artei, Artă media.
Sarajevo Historical Archives (Bosnia și Herțegovina)
publicat la 17 octombrie 2016
Caută parteneri în rândul instituțiilor care se ocupă cu realizarea de
materiale documentare, editare,traducere, digitizare, echipamente de
digitizare și soluții IT pentru materiale documentare, teatre, pentru un
proiect în domeniul literaturii, teatrului și patrimoniului.
Compagnie du Soir (Franța)
publicat la 12 octombrie 2016
Compania de teatru caută parteneri pentru un proiect în domeniul artelor
spectacolului, jocurilor și educației.
Aalborg Karneval (Danemarca)
publicat la 3 octombrie 2016
Sunt interesați de găsirea unor parteneri pentru un proiect care își
propune crearea de noi modele de business pentru evenimente de mari
dimensiuni organizate în aer liber.
Ayuntamiento de Cartagena (Spania)
publicat la 14 septembrie 2016
Sunt interesați de crearea și dezvoltarea unei rețele de amfiteatre romane
și de alte situri arheologice în scopul organizării de activități comune.
Studio L (Georgia)
publicat la 9 septembrie 2016
Doresc să dezvolte Bienala de arhitectură de la Tbilisi și caută parteneri
care să furnizeze expertiză, cunoștințe, asistență în planificarea și
organizare evenimentului.
Association “Bajka“ (Bosnia și Herțegovina)
publicat la 8 septembrie 2016
Caută organizații non-profit, active în domeniul educației, culturii,
teatrului și storytelling-ului prin intermediul basmelor populare, pentru un
proiect în domeniul educației și culturii.
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Pionirski dom (Slovenia)
publicat la 7 septembrie 2016
Caută parteneri în rândul teatrelor cu interes și experiență în dezvoltarea
publicului tânăr.
Heartefact Foundation (Serbia)
publicat la 23 august 2016
Proiectul abordeaza patru mari provocări europene ale zilelor noastre:
Brexit-ul, terorismul, migrația și criza economică, prin intermediul artelor
spectacolului și a dezbaterilor publice.
Industrial Foundation (Polonia)
publicat la 23 august 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul designului și a
meșteșugurilor. Doresc să realizeze împreună cu aceștia expoziții, ateliere
de lucru, instalatii artistice, coproducții, în scopul de a remodela spațiul
public și de a-l face mai prietenos pentru potențialii utilizatori, în același
timp, atrăgând și dezvoltând un public nou.
Association ON/OFF (Polonia)
publicat la 23 august 2016
Doresc sa intre în parteneriat cu instituții publice, ONG-uri și grupuri
artistice independente din alte țări în proiecte din domeniul artelor
spectacolului. Sunt interesați atât de rolul de lider de proiect, cât și de
rolul de partener.
Tourist Board of the city of Slavonski Brod (Croația)
publicat la 23 august 2016
Caută parteneri din orașe europene care inspirat scriitori celebrii, în
vederea promovării acestor locuri prin intermediul unor activități comune
și a realizării unor materiale de promovare.
Fundación Ramón Rey Ardid (Spania)
publicat la 16 august 2016
Sunt interesați să intre în parteneriat cu muzee, centre culturale,
academii de muzică, școli de lutieri sau asociații culturale pentru un
proiect care urmărește să recupereze bogatul patrimoniu organologic
european (ORGANOLOGÍE - ramură a muzicologiei care studiază
instrumente muzicale după surse manuscrise sau iconografice și după
structură; se mai ocupă de clasificarea, restaurarea și istoria
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instrumentelor muzicale).
Vantaa City Library (Finlanda)
publicat la 8 august 2016
Caută parteneri între bibliotecile publice pentru un proiect de mare
amploare, care are drept scop co-crearea unui model pentru biblioteci ca
centre de editare pentru literatura locală sau de ediție limitată.
Festival de Música y Danza de Granada (Spania)
publicat la 8 august 2016
Caută parteneri pentru DANSART, proiect interdisciplinar axat pe
moștenirea culturală a coregrafului Serghei Diaghilev.
I BORGHI S.R.L. (Italia)
publicat la 8 august 2016
Caută parteneri pentru un proiect care urmărește punerea în valoare a
unor situri arheologice prin intermediul artelor spectacolului.
Universidad Carlos III de Madrid (Spania)
publicat la 8 august 2016
Caută parteneri, centre de culturale sau universități, pentru un proiect în
domeniul artelor vizuale și al artelor spectacolului.
Chão de Oliva - Centro de Difusão Cultural em Sintra (Portugalia)
publicat la 8 august 2016
Caută parteneri din domeniul teatrului (inclusiv al teatrului de marinete
pentru adulți) și al dansului pentru un proiect centrat pe realizarea de
ateliere comune și coproducții.
A.I.C.C.R.E. - CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI
D’EUROPA (Italia)
publicat la 21 iulie 2016
Caută parteneri pentru un proiect de cooperare de mai mică amploare
care vizează crearea unei rețele de reconstituiri istorice europene. Bine
cunoscute deja în epoca romană, aceste activități de divertisment oferă
participanților posibilitatea de a afla mai multe informații despre istoria și
contextul cultural ale unor zone, prin experiențe interactive adresate
publicul larg.
Ukrainian Culture Centre (Estonia)
publicat la 15 iulie 2016
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Sunt în căutare de parteneri care au experiență în utilizarea vechilor
tehnici de realizare a cărților.
Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira (Spania)
publicat la 15 iulie 2016
Caută parteneri pentru a crea o rețea de "scenarii" culturale legate de
operele marilor artiști europeni.
Coopculture (Italia)
publicat la 15 iulie 2016
Proiect de mai mare amploare care îți propune să investigheze modele
inovatoare de business pentru managementul patrimoniului cultural în
Europa.
Beletrina Academic Press (Slovenia)
publicat la 15 iulie 2016
Beletrina Academic Press, în colaborare cu MGU Maribor Art Gallery sunt
în căutarea de parteneri pentru un proiect care va aborda problema
discursului de ură prin limbajul artei contemporane. Ambele organizații au
experiență în implementarea unor proiecte culturale europene.
Collective le Nomade Village - La Friche - Marseille (Franța)
publicat la 15 iulie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul creației artistice
participative, a schimbului de cunoștințe, a pedagogiei și realizării unor
instrumente digitale.
Espace 36 (Franța)
publicat la 15 iulie 2016
Caută parteneri pentru un proiect care să sprijine refugiații adolescenți să
socializeze și să se exprime prin intermediul artelor vizuale.
Lielvarde Municipality (Letonia)
publicat la 15 iulie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul dansului, al patrimoniului
cultural, al artei și al tehnologiei.
Fundacja Nowoczesna Polska (Polonia)
publicat la 15 iulie 2016
Doresc să fie parteneri în proiecte din domeniul patrimoniului, literaturii,
dezvoltării publicului sau interdisciplinare.
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Muzeum w Lęborku (Polonia)
publicat la 15 iulie 2016
Muzeul din Lebork dorește să fie partener în proiecte din domeniul
patrimoniului.
Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira (Spania)
publicat la 15 iulie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul patrimoniului, realizarea
unei rețele europene a turnurilor de apărare construite în perioada evului
mediu.
Stenk Projekt (Ungaria)
publicat la 15 iulie 2016
Scopul proiectului este de a construi un website, o bază de date on-line
prin care să fie promovați muzicieni și trupe muzicale mai puțin cunoscute
și să îi ajute să dobândească noi competențe și cunoștințe utile pentru
cariera lor muzicală. De asemenea, sunt interesați să participe ca
parteneri în orice alt proiect în domeniul muzicii.
Stowarzyszenie Legalna Muzyka (Polonia)
publicat la 3 iunie 2016
Scopul proiectului este de a crea evenimente artistice, cum ar fi concerte
sau spectacole de jazz și improvizație.
PAV (Italia)
publicat la 3 iunie 2016
Proiect de mai mare amploare care promovează teatrul contemporan,
oferind dramaturgilor oportunități de lucru în rețea, întâlniri multiculturale
și dezvoltare profesională.
Glassbox Art Space (Franța)
publicat la 3 iunie 2016
Dorește să realizeze o aplicație web care și faciliteze dialogul și vânzările
directe între artiști și public.
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE (Franța)
publicat la 3 iunie 2016
Este interesat să intre în parteneriat cu companii de dans, organizații care
au competențe în domeniul tehnologiilor digitale și cu universități.
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EOLIE SONGE (Franța)
publicat la 3 iunie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul artei, științei și societății.
Monogram Foundation (Ungaria)
publicat la 2 iunie 2016
Caută parteneri pentru un proiect axat pe organizarea de ateliere de lucru
pentru tinerii artiști.
Aarhus University (Authors in Aarhus) (Danemarca)
publicat la 2 iunie 2016
Caută parteneri pentru un proiect in domeniul literaturii. Partenerii
implicați trebuie să promoveze traducerea literaturii europeane și să
organizeze evenimente în domeniul literaturii.
The New Theatre of the Disabled (Lituania)
publicat la 2 iunie 2016
Caută parteneri pentru un proiect axat pe prezentarea unor piese de
teatru și coproductii, realizarea unor cursuri, training-uri si workshop-uri
în domeniul artelor spectacolului, schimburi culturale și schimburi de
experiență, precum și participarea la turnee și festivaluri internaționale de
teatru.
La Foule d’eau (Franța)
publicat la 2 iunie 2016
Proiect de cercetare care își propune să experimenteze noi modele
artistice, economice și sociale, ca parte a renovării barjei "Cassard",
abandonată pe Marna la 20 km de Paris.
REDPLEXUS (Franța)
publicat la 2 iunie 2016
Caută parteneri în specializați în domeniul spectacolelor, universități sau
grupuri de cercetători interesați de transformarea socială prin intermediul
culturii, pentru un proiect în domeniul artelor spectacolului.
Ephorate of Antiquities of West Attica, Piraeus and
Islands (Grecia)
publicat la 4 aprilie 2016
Proiectul își propune să angajeze artiști, coregrafi, arhitecți, arheologi,
curatori și profesioniști din muzee într-un dialog cu privire la rolul artelor
spectacolului în reconstrucția trecutului.
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Semiotics and Visual Communication Research Lab (Cipru)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru realizarea unor seminarii educaționale, conferințe,
ateliere și expoziții în domeniile cercetării, artei și design-ului.
Technical Museum in Brno (Cehia)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul patrimoniului - meșteșugul
cântatului la flașnetă.
Cie TransAtlantiquer (Franța)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect axat pe artele spectacolului (actorie,
dans, canto, jonglerie, magie, etc), digital media și transmisii live.
VitaPark, Municipality of Odder (Danemarca)
publicat la 1 aprilie 2016
În contextul obținerii de către orașul Aarhus a titlului de Capitală
Europeană a Culturii, Municipalitatea orașului Odder dorește să lanseze
proiectul SAGN care își propune să exploreze noi modalități de dezvoltare
a relației dintre public și artiști.
Ballet National de Marseille (Franța)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul dansului, tema centrală
fiind circulația tinerilor dansatori în procesul de profesionalizare la nivel
european.
Art Basics for Children (Belgia)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul literaturii și design-ului
grafic. Proiectul se adresează: organizațiilor din domeniul învățământului,
centrelor culturale de tineret, festivalurilor literare și târgurilor de carte
pentru copii, festivalurilor de artă pentru copii.
Art Basics for Children (Belgia)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect în domeniul muzicii contemporane.
Aceștia pot fi: festivaluri muzicale, organizații de învățământ, centre
culturale, muzee, săli de concerte.
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Abbaye aux Dame (Franța)
publicat la 1 aprilie 2016
Caută parteneri pentru un proiect de mai mare amploare care urmărește
să identifice și să promoveze monumente istorice care pot facilita
transmiterea competențelor culturale și creative cheie pentru noi categorii
de public.
ATMEN/Françoise Tartinville (Franța)
publicat la 1 aprilie 2016
Bazat pe dans contemporan, scopul proiectului este de a crea legături
între disciplinele științifice și artistice. Proiect își propune să reunească
dansatori, muzicieni, arhitecți, cercetători în domeniul holografiei, dar și
locuitorii unui cartier.
Mille et une scenes (Franța)
publicat la 17 februarie 2016
Caută parteneri pentru realizarea unui proiect de cooperare de mai mică
amploare în domeniul teatrului și științelor cognitive.
The Department of Historical and Artistic Heritage - Diocesis of
Beja (Portugalia)
publicat la 4 decembrie 2015
Caută parteneri pentru dezvoltarea unui proiect de cooperare activi în
următoarele domenii: patrimoniu cultural, festivaluri, muzică, artă,
biodiversitate.
Strzelecki Osrodek Kultury (Polonia)
publicat la 4 decembrie 2015
Dezvoltă un proiect de cooperare dedicat amatorilor în domeniul dansului,
muzicii și artelor spectacolului pentru care caută parteneri din toate
statele membre ale UE.
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