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BEURZENPROGRAMMA NAJAAR 2018

Met het beurzenprogramma wil deAuteurs haar leden ondersteunen op 
momenten waarop ze dat het meest nodig hebben.

Het aanbod is divers en de selectiecriteria zo objectief mogelijk.
deAuteurs is een onafhankelijke Belgische auteursvennootschap, actief in 
verschillende artistieke domeinen zoals film, televisie, theater, literatuur en 
illustratie. deAuteurs staat haar leden bij met gratis professioneel en juridisch 
advies en beheert hun auteursrechten. Daarnaast biedt zij ook een beurzen-
programma aan. Met een geëngageerde raad van bestuur en een enthousiast 
team is een dynamisch beheer verzekerd, “door auteurs, voor auteurs”.

     INFORMATIE

      Sarah Gomez Orueta
      Communicatieverantwoordelijke 
      T +32 (0)2 290 08 09
    
      sgomez@deauteurs.be
      www.deauteurs.be

      INDIENEN DOSSIERS

      Gelieve uw dossier in één document (PDF bestand max. 5 pagina’s) 
      te mailen naar sgomez@deauteurs.be.

      Auteurs kunnen pas twee jaar na de toekenning van een beurs  
      opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs.
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Ontwikkelingsbeurs voor fictiefilm
Animatie- kortfilms en langspeelfilms

 

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking aan auteurs 
voor projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase. Hiermee wil ze extra steun 
bieden aan een project, los van de productie of verspreiding van de film.

Deze beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die rechtstreeks 
verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld de ondertiteling van een 
kortfilm, reiskosten (prospectie, ontmoeten van partners,…), de aankoop van 
specifiek materiaal (boeken, software,…) enz. Kosten die niet direct verband 
houden met het project worden niet in aanmerking genomen.

U komt in aanmerking voor de beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U eerder al auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U minstens één fictiefilm heeft gemaakt (als scenarist en/of regisseur)
• U een concreet fictieproject heeft

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project
• Voorlopig budget met indicatie overige financiering (privé of publiek)
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens  

begunstigde 
 

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018

Auteurs die deze beurs ontvangen, zullen de steun van deAuteurs vermelden 
in de eindgeneriek van de afgewerkte film.  
 
Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Ontwikkelingsbeurs documentaireproject
Voor documentaire langspeelfilm

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking aan auteurs 
voor projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase. Hiermee wil ze extra steun 
bieden aan een project, los van de productie of verspreiding van de film.

Deze beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die rechtstreeks 
verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld de ondertiteling van een 
kortfilm, reiskosten (prospectie, ontmoeten van partners,…), de aankoop van 
specifiek materiaal (boeken, software,…) enz. Kosten die niet direct verband 
houden met het project worden niet in aanmerking genomen.

U komt in aanmerking voor de beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U eerder al auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U auteur bent van minstens één documentaire die werd uitgezonden
• U een project voor een lange documentaire heeft

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project
• Voorlopig budget met indicatie overige financiering (privé of publiek)
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens 
       begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018

Auteurs die deze beurs ontvangen, zullen de steun van deAuteurs vermelden 
in de eindgeneriek van de afgewerkte film. 

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Beurs “Een ticket voor…” een internationaal kortfilmfestival  
Voor fictie kortfilm

 
deAuteurs stelt beurzen van € 250 ter beschikking aan auteurs van kortfilms
wiens film werd geselecteerd op een internationaal kortfilmfestival. De beurs is 
bestemd voor auteurs die niet door het festival in kwestie werden uitgenodigd.

U komt in aanmerking voor de beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U eerder al auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U minstens 1 kortfilm heeft geschreven of geregisseerd die werd  

geproduceerd
• Uw film werd geselecteerd op een internationaal kortfilmfestival, maar u 

niet werd uitgenodigd door het festival en geen steun hebt kunnen 
       krijgen om ernaar toe te gaan 

of

• Uw film werd geselecteerd op een internationaal kortfilmfestival en u 
werd uitgenodigd, maar de uitnodiging van het festival en de publieke 
instellingen (Flandersimage,…) niet de volledige kosten dekken.

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project
• CV en filmografie
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens  

begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
De aanvraag moet minimum 2 maand voor de start van het festival worden 
ingediend.

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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deAuteurs stelt een beurs ter waarde van 750 euro ter beschikking aan auteurs 
die naar een internationaal festival wensen af te reizen, een workshop of een 
opleiding willen volgen om er potentiële partners te ontmoeten of hun project 
verder te ontwikkelen door contacten met andere professionelen.

U komt in aanmerking voor de beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U een project heeft lopen waarvan de productie in België is gepland
• U het festival, workshop of opleiding wil bijwonen in het kader van de  

ontwikkeling van een project

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het festival / workshop en raming van de kosten
• Voorstelling van het project
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens 
       begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
De aanvraag moet minimum 3 maand voor de start van het festival worden 
ingediend

Beurs “Een ticket voor…” een internationaal 
filmfestival, opleiding of workshop

Fictie - film of televisie
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deAuteurs stelt beurzen ter beschikking aan documentairemakers die naar 
een internationaal documentairefestival wensen af te reizen, een workshop 
of een opleiding willen volgen om er potentiële partners te ontmoeten of hun 
project verder te ontwikkelen door contacten met andere professionelen. De 
beurs bedraagt € 250 tot € 750 (in functie van de plaats van het festival).

U komt in aanmerking voor de beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U een documentaireproject heeft lopen waarvan de productie in België 

is gepland
• U het festival, workshop of opleiding wil bijwonen in het kader van de  

ontwikkeling van een project

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het festival / workshop en raming van de kosten
• Voorstelling van het project
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens 
       begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
De aanvraag moet minimum 2 maand voor de start van het festival worden 
ingediend

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam

Beurs “Een ticket voor…” een internationaal 
documentairefestival, opleidingen en workshops

Voor documentaire
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Beurzen voor ontwikkeling van performances, theater, 
choreografie, circus, straattheater en scènemuziek

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking aan auteurs 
voor projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase. 
Hiermee wil ze extra steun bieden aan een project, los van de productie of 
opvoering.

Deze beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die rechtstreeks 
verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld reiskosten (prospectie, 
ontmoeten van partners,…), de aankoop van specifiek materiaal (boeken, soft-
ware,…) enz. Kosten die niet direct verband houden met het project worden 
niet in aanmerking genomen.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• Minstens één van uw werken opgevoerd werden door een professioneel  

gezelschap
• U een project heeft binnen het domein podiumkunsten

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag 
• Voorstelling van het project
• Voorlopig budget met indicatie overige financiering (privé of publiek)
• CV

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Beurs voor scènemuziek
Voor theater/choreografie/circus/straattheater

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 750 voor ter ondersteuning van de 
creatie van originele scènemuziek voor een theaterstuk of choreografie. Deze 
beurs heeft tot doel de financiering van de opdracht rond te krijgen.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U componist bent van minstens één muzikale compositie voor een werk
       van podiumkunsten dat werd opgevoerd
• U de opdracht heeft gekregen van een gezelschap of een auteur om  

originele muziek te componeren voor een werk van podiumkunsten  
(theater, dans, circus, …)

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project 
• CV

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018
 
Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Beurs repetitietijd van een circusvoorstelling
Voor circus / straattheater

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 500 ter beschikking van auteurs die 
extra repetitietijd willen voor een circusvoorstelling of straattheater. De beurs 
wordt rechtstreeks aan de auteur betaald en dient om de huur van een repeti-
tieruimte naar keuze te betalen.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U een creatie heeft die u wenst te repeteren

Samenstelling van uw aanvraag:
• Beschrijving van de geplande productie
• Motivering van de beursaanvraag
• CV

DEADLINE AANVRAAG
Er zijn geen vaste deadlines. U kunt om het even welk moment uw aanvraag 
indienen.

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Beurs “1500 uur om te dansen”
Voor choreografie

deAuteurs stelt choreografen beurzen ter waarde van € 500 ter beschikking 
om een repetitieruimte naar keuze te huren.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U als choreograaf lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U een dansproject heeft dat u wenst te repeteren

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Beschrijving van het project
• CV

DEADLINE AANVRAAG
Er zijn geen vaste deadlines. U kunt om het even welk moment uw aanvraag 
indienen.

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam
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Beurs voor integrale opname
Voor stand up/ circus/ (straat)theater / choreografie / scènemuziek

 
deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.250 ter beschikking voor de inte-
grale opname van een theater-, dans- of circusproductie. De beurs wordt niet 
verleend voor opnames uitgevoerd door een televisiezender. Auteurs die deze 
beurs toegekend krijgen verbinden zich ertoe de rechten van de regisseur van 
de film te respecteren. deAuteurs zal om deze reden een contract voorstellen 
tussen de regisseur en de producent van de opname. Voor de opnames van 
theaterstukken wordt voorrang gegeven aan de werken van hedendaagse 
Belgische auteurs.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U auteur bent van minstens 3 voorstellingen die op het moment van de  

aanvraag  in een professionele podiumkunstenzaal zijn opgevoerd

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Beschrijving van het project
• CV 

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018
 
Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam



deauteurs.be 16

Beurs “Een ticket voor...” 
een internationaal festival  

Voor theater / choreografie / circus / straattheater / stand up comedy

deAuteurs stelt een beurs van 750 euro ter beschikking aan auteurs van een 
werk uit de podiumkunsten die wensen deel te nemen aan een internationaal 
festival in het kader van een lopend project.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U auteur bent van minstens één werk binnen de podiumkunsten
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U een project in ontwikkeling heeft 

De beurs wordt niet toegekend wanneer de auteur werd uitgenodigd door het 
festival.

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project en eventueel fragmenten
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens 
       begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
De aanvraag moet minimum 3 maand voor de start van het festival worden 
ingediend.



LITERATUUR / ILLUSTRATIE 
/ STRIP

Roman
Novelle 
Poëzie 
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Jeugdliteratuur - illustratie
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deAuteurs stelt beurzen ter beschikking ter waarde van € 1.000 om auteurs te 
helpen een literair project te ontwikkelen. De beurs kan aangevraagd worden 
om de kosten in het kader van dit project te dekken zoals bv. verplaatsingen 
gelinkt aan het project (locatiebezoeken, ontmoetingen met protagonisten, 
met experten,…), de aankoop van specifiek materiaal (studieboeken, database, 
…),etc. De beurs is niet cumuleerbaar met een andere privé- of overheidss-
teun. Kosten die niet direct voortkomen uit of gelinkt zijn aan het project zelf, 
kunnen niet worden gedekt door deze beurs.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U auteur bent van minstens één literair werk dat werd uitgegeven door 

een  professionele uitgeverij
• U een project in ontwikkeling heeft

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag – raming van de kosten waarvoor
       de beurs wordt aangevraagd
• Voorlopig budget met indicatie overige financiering (privé of publiek)
• Synopsis van het project en eventueel fragmenten
• CV

DEADLINE AANVRAAG
Uiterlijk 15 oktober 2018

Deze beurs is in samenwerking met SACD en Scam

Beurs voor de ontwikkeling van een literair project
Voor literaire projecten: romans, jeugdliteratuur, grafische romans, 

novelles, poëzie, essays, strips
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deAuteurs stelt een beurs van 750 euro ter beschikking  aan auteurs die wensen 
deel te nemen aan een internationaal literair festival of boekenbeurs in het 
kader van een lopend literair project (romans, strips, illustratie…). 

U komt in aanmerking voor deze beurs als:
• U lid bent van deAuteurs
• U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een collectieve  

beheersvennootschap
• U auteur bent van minstens één soortgelijk werk uitgegeven door een  

professionele uitgeverij
• U een project in ontwikkeling heeft

De beurs wordt niet toegekend wanneer de auteur wordt uitgenodigd door het 
festival.

Samenstelling van uw aanvraag:
• Motivering van de beursaanvraag
• Voorstelling van het project en eventueel fragmenten
• CV
• Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en gegevens  

 begunstigde

DEADLINE AANVRAAG
In functie van de festivals, maar de aanvraag moet minimum 3 maand voor de 
start van het festival worden ingediend.

Beurs “Een ticket voor….” een internationaal
literair festival of boekenbeurs

Voor schrijversprojecten - romans, novelles, poëzie, essays, stripauteurs



www.deauteurs.be


