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PÁLYÁZAT
zalai képzőművészek számára
a Budapest Art Mentor program
Művészlét online kurzusán való
részvétel támogatására
A ZAZEE Kulturális Egyesület az egyik legfontosabb feladatának
tekinti, hogy segítse a zalaegerszegi és a zalai képzőművészek
fejlődését, sikeressé és ismertté válását. Ez elképzelhetetlen a hazai
és a nemzetközi kulturális életbe való bekapcsolódás és tudatos
önmenedzsment nélkül.
Hiszünk abban, hogy egy-egy alkotó sikerei által közösségünk is
gyarapszik.
Ennek elősegítésére pályázatot hirdetünk Zala megyei, illetve a megyéhez kötődő képzőművészek szármára a Budapest Art Mentor
program Művészlét című online kurzusán való részvétel támogatására.
A 10 alkalmas (5 hetes) kurzus betekintést nyújt mind a hazai, mind a
nemzetközi művészeti szcéna világába, a művészeti karrierépítés
kihagyhatatlan lépéseibe, a brandépítés és az online jelenlét alapjaiba, a pályázati világba, az alapvető jogi dolgokba, ill. a műtárgykezelés fontosságába. Ezen területek alapszíntű ismerete elengedhetetlen egy tudatos pálya felépítéséhez.
A kurzus 2021. február 16-tól 2021. március 18-ig tart, kedden és csütörtökön 18-20 óra között (5 hét/10 alkalom Zoom-on).
A kurzusról bővebben:
www.budapestartmentor.hu/muveszlet-kurzus
A támogatás mértéke és formája:
A kurzus teljes díja támogatás nélkül: 120.000 Ft
A kurzus részvételi díja ezen pályázat nyertesei számára 30.000 Ft.
A részvételi díj támogatott részét a ZAZEE Kulturális Egyesület
a Budapest Art Mentor programmal együttműködésében átvállalja.
Támogatott létszám: 2 fő
Kik pályázhatnak a ZAZEE támogatására?
Művészeti felsőoktatásban jelenleg tanuló, vagy ott végzett
alkotóművészek, akik Zala megyében születtek és/vagy Zala megyében rendelkeznek állandó lakcímmel.
Felső korhatár nincs.
Hogyan pályázz?
A pályázatokat kizárólag online, a https://bam.zazee.hu felületen
keresztül lehet benyújtani, legkésőbb 2021. február 1. éjfélig az alábbiakat feltöltve:
- rövid szakmai önéletrajz (max. 1 db A/4-es oldal, pdf-ben)
- pár gondolat arról, hogy miért szeretnél részt venni a kurzuson
(max. 1000 karakter)
- néhány (max. 3-5 db) példa az eddigi munkásságodról
(jpg vagy pdf), technikai információkkal (cím; méret; technika;
készítés éve; leírás, amennyiben szükséges)
A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy a kurzus részvételi
díjának támogatáson felüli része – összesen 30.000 Ft/fő – a rendelkezésére áll, és sikeres pályázat esetén határidőre beﬁzeti azt.
A pályázatokat független szakmai zsűri bírálja el 2021. február 4-ig.
A nyertes pályázót e-mailben értesítjük.
A zsűri döntésével kapcsolatban reklamációnak nincs helye.
A ZAZEE Kulturális Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a
támogatás odaítélésétől, illetve a nem megfelelően vagy hiányosan
benyújtott pályázat, vagy az önrész határidőre történő beﬁzetésének
elmulasztása estén a kiﬁzetésétől elálljon.
További információ:
Tóth Norbert
toth.norbert@zazee.hu
+36303548737

