
 

2022 október 14-én teszi közzé az Európai Fesztiválszövetség az EFFEA első 
pályázati felhívását, feltörekvő művészek támogatására. A pályázati határidő 
2022 november 15 lesz. 

Az EFFEA (European Festivals Fund for Emerging Artists – Európai Fesztiválalap a Feltörekvő 
Művészekért) első pályázati ciklusa 2022 október 14-én nyílik meg. Negyvennégy európai ország 
fesztiváljai adhatnak be pályázatot november 15-ig, hogy elnyerjék a 2022-ben kiadható ötven 
támogatás egyikét. A pályázatot benyújtó fesztivál két másik fesztivállal együttműködve, közösen 
segíti egy feltörekvő művész vagy társulat alkotómunkáját rezidencia program és vendég fellépések 
megvalósításával a 2023 február 1 és 2023 december 31 közötti időszakban. 

A fesztiválok a közönség számára gyakran még ismeretlen tehetségek felkutatói és bemutatói, így az 
ugródeszkát jelenthetik egy-egy művész karrierjében. „Az Európai Fesztiválalap a Feltörekvő 
Művészekért olyan rendszert kínál a fesztiválok számára, amely lehetővé teszi, hogy európai szinten 
fejlesszék a feltörekvő művészek karrierjét.” — mondta Haris Pašović, az EFFEA zsűrielnöke. 

A következő három év során ötven rezidencia program jön létre a támogatott fesztiválok 
szervezésében, minden esetben legalább két másik fesztivállal együttműködésben. Az Alap a 
művészek európai ismertségét fogja segíteni, a művészek, a fesztiválok és a közönség igényei szerint.   

A rezidencia programok két kategóriában jöhetnek létre: 

• Negyven pályázati támogatás, egyenként nyolcezer euró összeggel, az EFFEA Felfedezés 
kategóriában: pályájuk kezdetén álló művészek számára, akik tehetségüknek köszönhetően a 
nemzetközi áttörés előtt állnak. A rezidenciát biztosító fesztivál a két partner fesztivállal 
lehetőséget teremt az alkotásra és a nemzetközi bemutatkozásra.  

• Tíz pályázati támogatás, egyenként tizenötezer euró összeggel, az EFFEA Dobbantó 
kategóriában: hazájukban már befutott művészek számára, akik készen állnak arra, hogy 
nemzetközi szintre emeljék a karrierjüket. A három együttműködő fesztivál segítségével 
Európa több színpadán mutathatják be tehetségüket. 

A fesztiválok az EFFEA online felületén nyújthatják be pályázatukat, 2022 november 15-ig. Az 
eredményhirdetés 2023 januárban lesz. 

Az EFFEA az Európai Fesztiválszövetség kezdeményezése, létrejöttét résztámogatással segíti az 
Európai Unió, valamint tizenhárom partnerszervezet közreműködése: the Croatian Composers 
Society (Horvátország), PLMF Arts Management (Észtország), France Festivals (Franciaország), 
Festival Friends (Németország), Stichting Caucasus Foundation (Grúzia), Summa Artium Kultúra 
Támogató Nonprofit Kft. (Magyarország), the Association of Irish Festival Events (Írország), 
ItaliaFestival (Olaszország), ARC Research and Consultancy Ltd. (Málta), Asociația Centrul Cultural 
Clujean (Románia), ArtLink (Szerbia), Sweden Festivals (Svédország), Development Centre 
"Democracy through Culture" (Ukrajna).  

További információ az EFA honlapon: https://www.efa-aef.eu/en/effea/ 

A pályázatban részt vevő országok: 

https://www.efa-aef.eu/en/effea/


 

EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svédország, Szlovákia, Szlovénia.  

A Kreatív Európa programban részt vevő országok: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Észak 
Macedónia, Grúzia, Izland, Koszovó, Liechtenstein, Moldova, Montenegró, Norvégia, Szerbia, 
Tunézia, Ukrajna.  

További részt vevő országok (mint partner fesztivál vagy művész): Egyesült Királyság, Örményország, 
Svájc, Törökország. 

Sajtóanyag: 
https://www.dropbox.com/sh/5densio5iy3k3vl/AAB5yWial49nuxRRhiPGIJNsa?dl=0 

Az EFA október 13-án, 12:00 órakor online tájékoztatót tart a pályázatról, erre már most lehet 

regisztrálni: Register here. Minden érdeklődőt arra bíztatunk, regisztráljon és vegyen részt a 

megbeszélésen. 

Kapcsolat: Donika Rudi Berishaj, EFFEA koordinátor: donika@efa-aef.eu - +32 477 05 81 74  

European Festivals Association (EFA) 
Sainctelettesquare 17 
1000 Brussels - Belgium 
T: +32 (0)2 644 48 00 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuceuvrToqGtX37ljjWNfcwEBMvZncqBOL
mailto:donika@efa-aef.eu

