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Podiumkunsten

Omdat eindwerken steeds meer het professionele visitekaartje zijn voor 
studenten, stelt deAuteurs afstudeerbeurzen ter beschikking aan 

masterstudenten.
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BEURZENPROGRAMMA VOOR MASTERSTUDENTEN 2019

Met dit beurzenprogramma wil deAuteurs masterstudenten 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. Met een geëngageerde raad van bestuur en een 
enthousiast team is een dynamisch beheer verzekerd, “door auteurs, voor auteurs”.

deAuteurs heeft ook een beurzenprgramma voor haar aangesloten leden.  
Ontdek ze via www.deauteurs.be/nieuws.

INFORMATIE BEURZEN

Sarah Gomez Orueta
Communicatieverantwoordelijke 
T +32 (0)2 290 08 09

sgomez@deauteurs.be
www.deauteurs.be
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AUDIOVISUEEL
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Afstudeerbeurzen deAuteurs 2019 - Master
Voor fictie, animatie of documentaire, film of televisie

Omdat eindwerken steeds meer het professionele visitekaartje zijn voor studenten, 
stelt deAuteurs beurzen ter waarde van € 1000 ter beschikking aan masterstudenten. 

Deze beurzen moeten hen in de gelegenheid stellen om hun afstudeerwerk te 
schrijven, te regisseren of de postproductie ervan te doen.

Ontvankelijkheidscriteria

•          U bent masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse filmschool
•          U bent auteur van het werk waarvoor u de beurs aanvraagt
•          U maakt uw eindwerk en doet uw beursaanvraag voor de datum van 
            indiening van uw eindwerk
•          U bent voor uw audiovisuele werk nog niet aangesloten bij een andere
            beheersvennootschap 
•          U bent gedomicilieerd in België

Aanvraagprocedure

Aanmelden tegen maandag 11 maart 2019 via sgomez@deauteurs.be met 
vermelding van je naam, school en titel van het werk.

Wat?          Pitch van 5 minuten + 10 minuten nagesprek met de jury  

Wanneer? Eind maart 2019 (tbc) 

Waar?        Het Europees Huis van de Auteurs
                    Koninklijke Prinsstraat 87
                    1050 Brussel
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Mee te brengen op de dag van de pitch:

•         Eén pagina (in 4 geprinte exemplaren) met:
            - titel van het werk
            - logline
            - synopsis
            - praktische gegevens (naam- en voornaam, school, draaiperiode, …)
•         Moodboard
•         CV met filmografie en links naar eerder werk
•         Schriftelijke verklaring van de promotor die de aanvraag van de beurs steunt en 
           bevestigt dat het om een eindwerk gaat

Let op: de pitch wordt gebracht in het Nederlands of in het Engels.

Verplichtingen

In ruil voor de beurs:

•         Wordt u lid van deAuteurs
•         Vermeldt u de steun en het logo van deAuteurs in de eindgeneriek en/of op 
           alle promomateriaal van het werk
•         Bezorgt u deAuteurs een exemplaar van het afstudeerwerk
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Schrijversresidentie in De Letterie, Oostende 
Voor masterstudenten (regie & scenario)

Fictie, animatie of documentaire, film of televisie

deAuteurs biedt twee schrijversresidenties aan van telkens één week voor twee 
masterstudenten die in alle rust aan hun masterproef willen werken in Oostende. 
De studenten verblijven in De Letterie, een schrijversplek met twee slaapkamers, 
badkamer, keuken en een grote werkruimte.

deAuteurs neemt de huur van de locatie voor haar rekening en voorziet per student 
een voorstelling of concert naar keuze in Oostende (De Grote Post, Kaap,...).

Periode 

Van maandag 11/3 tem zondag 17/3 (twee studenten)
                                     of
Van maandag 18/3 tem zondag 24/3 (twee studenten)

Elke zondagmiddag van 15u tot 17u organiseert deAuteurs i.s.m. De Letterie ‘Zilte 
Zondagen’, waarbij de masterstudenten hun werk presenteren en ook een kritische 
weerklank krijgen op hun werk. deAuteurs nodigt daarvoor professionals uit en stelt 
de middagen ook open voor het publiek.

Ontvankelijkheidscriteria 

•         U bent masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse filmschool 
•         U bent auteur van het werk waarvoor u zich aanmeldt voor de 
           schrijversresidentie 
•         U bent voor uw audiovisuele werk nog niet aangesloten bij een andere 
           beheersvennootschap 
•         U bent gedomicilieerd in België 
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Aanvraagprocedure 

De studenten melden zich aan tegen vrijdag 1 februari 2019 via 
sgomez@deauteurs.be en vermelden naam, school, titel, genre en thematiek van de 
persoonlijke masterproef. 

Wat?   Pitch van 10 minuten + 10 minuten nagesprek met de jury 
Wanneer?  Februari 2019 (tbc)
Waar?   Het Europees Huis van de Auteurs
                                Koninklijke Prinsstraat 87 
                                1050 Brussel

Mee te brengen op de dag van de pitch: 

•         Eén pagina (in 3 geprinte exemplaren) met: 
               - titel van het werk 
               - logline 
               - synopsis + thematiek
               - praktische gegevens (naam- en voornaam, school, draaiperiode, …) 
•         Moodboard 
•         CV met filmografie en links naar eerder werk 
•         Schriftelijke verklaring van de promotor die de aanvraag van deze  
           schrijversresidentie steunt 

Let op: de pitch wordt gebracht in het Nederlands of in het Engels.

Verplichtingen 

In ruil voor deze schrijversresidentie:

•         Wordt u lid van deAuteurs 
•         Vermeldt u de steun en het logo van deAuteurs in de eindgeneriek en/of op 
           alle promomateriaal van het werk 
•         Bezorgt u deAuteurs een exemplaar van het eindwerk
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PODIUMKUNSTEN
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deAuteurs stelt beurzen ter waarde van 250 euro ter beschikking aan masterstudenten 
theater & dans voor hun afstudeerproject. 

Deze beurs kan worden aangevraagd voor externe coaching op het gebied van 
schrijven, creëren, choreograferen of voor de aankoop van materiaal voor de 
vormgeving van de voorstelling. Kosten die niet direct verband houden met het project 
worden niet in aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria 

•      U bent masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse school 
•      U bent auteur van het afstudeerwerk waarvoor u zich aanmeldt voor de beurs
•      U bent voor uw werken nog niet aangesloten bij een andere 
        beheersvennootschap 
•      U bent gedomicilieerd in België

Samenstelling van uw aanvraag

• Motivering van de beursaanvraag
• Raming van de kosten waarvoor de beurs wordt aangevraagd
• Moodboard
• Synopsis van het project en eventueel fragmenten
• CV
•      Schriftelijke verklaring van de promotor die de aanvraag van de beurs steunt  
        en bevestigt dat het om een eindwerk gaat

Verplichtingen
In ruil voor de beurs:

•      Wordt u lid van deAuteurs
•      Vermeldt u de steun en het logo van deAuteurs op alle promomateriaal van het 
        werk
 
Deadline aanvraag
 
Gelieve uw aanvraag voor 18 maart 2019 door te sturen naar sgomez@deauteurs.be

Afstudeerbeurzen deAuteurs 2019 
Voor masterstudenten podiumkunsten

theater & dans
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STRIP & ILLUSTRATIE 
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deAuteurs stelt beurzen ter waarde van 250 euro ter beschikking aan masterstudenten 
illustratie voor hun afstudeerproject. 

Deze beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die rechtstreeks verband 
houden met het project, zoals bijvoorbeeld tekenmateriaal & papier, lijsten voor de 
afstudeerexpo, businesskaartjes, enz. Kosten die niet direct verband houden met het 
project worden niet in aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria 

•      U bent masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse school 
•      U bent auteur van het afstudeerwerk waarvoor u zich aanmeldt voor de beurs
•      U bent voor uw werken nog niet aangesloten bij een andere 
        beheersvennootschap 
•      U bent gedomicilieerd in België

Samenstelling van uw aanvraag

• Motivering van de beursaanvraag
• Raming van de kosten waarvoor de beurs wordt aangevraagd
• Moodboard
• Synopsis van het project en eventueel fragmenten
• CV
•      Schriftelijke verklaring van de promotor die de aanvraag van de beurs steunt  
        en bevestigt dat het om een eindwerk gaat

Verplichtingen
In ruil voor de beurs:

•      Wordt u lid van deAuteurs
•      Vermeldt u de steun en het logo van deAuteurs op alle promomateriaal van het 
        werk
 
Deadline aanvraag
 
Gelieve uw aanvraag voor 18 maart 2019 door te sturen naar sgomez@deauteurs.be.

Afstudeerbeurzen deAuteurs 2019 
Voor masterstudenten strip & illustratie
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