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

Binnen de audiovisuele kunsten kunnen onze leden een 
ontwikkelingsbeurs aanvragen voor de ontwikkeling van 
webreeksen. Daarnaast zetten we in op nieuwe  media. 
Onder de noemer Innovatie reiken we voor het eerst 
beurzen uit voor cross-overprojecten, audiowerk, VR/
AR, games en YouTube reeksen. 

Katrien Van der Perre, algemeen directeur
Raf Reyntjens, voorzitter Raad van Bestuur

Vragen? 
 T +32 (0)2 290 08 09
 beurzen@deauteurs.be
 www.deauteurs.be

Beste auteur, 

We hebben er een bijzondere paar maanden opzitten. 
Naast het schrappen van bijna alle theatervoorstellingen, 
premières, culturele events, was er ook veel ruimte voor 
schoonheid, creativiteit en solidariteit. Getuige hiervan 
de geweldige series, boeken, poëziebundels die het le-
venslicht zagen in coronatijden. Er werden ondanks alles 
ook enkele pareltjes gedraaid, theateropvoeringen ge-
repeteerd,... mede met de steun van deAuteurs beurzen. 
We kijken reikhalzend uit naar het resultaat.

deAuteurs zet meer dan ooit in op het ondersteunen van 
haar leden. Het aantal beurzen in de reeds bestaande 
categorieën werd verhoogd om zuurstof en kansen te 
geven aan haar leden. Maar de markt is onderhevig aan 
continue verandering en wordt steeds digitaler. Om te-
gemoet te komen aan deze veranderingen lanceren we 
nieuwe beurzen!

Aanvraagprocedure
Dien uw werk in voor de deadline via het 
formulier: 
https://forms.gle/E5VZsjqGu4G8yitR7

Reglement 
• Indienen kan pas na 6 maanden lidmaat-

schap van deAuteurs, behalve bij studenten
• Geen herindiening mogelijk 
• Maximaal één beurs per ronde per auteur
• Eén auteur per project
• U Vermeldt de steun en het logo van 

 deAuteurs in de eindgeneriek en/of op alle 
promomateriaal van het werk

• U bezorgt deAuteurs een exemplaar van het 
werk + stillls uit en/of van het werk
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PROGRAMMA 2021

DEAUTEURS

Kristof Bilsen: 
Ontwikkelingsbeurs Documentaire
MOTHER

“De beurs lag mee aan de basis van MOTHER.  deAuteurs 
waren er als één van de eerste partners bij. Het zijn dit 
soort eerste aanmoedigingen die je als maker nodig hebt 
om met goede moed aan een nieuw project te durven 
starten.” - 
Kristof Bilsen

Foto’s © Limerick Films

In een klein dorpje in Thailand zorgt Pomm voor Europese 
dementerenden.Gescheiden van haar kinderen, helpt ze 
Elisabeth tijdens de laatste fase van haar leven, als een 
nieuwe patiënt uit Zwitserland arriveert.   MOTHER is een 
ontroerende observatie van moederschap en zorg.

www.motherthedocumentary.com



Ontwikkelingsbeurs
Fictie & Animatie

1 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.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (boeken, software,…)

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor  de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via collectie-

ve   beheersvennootschap
• Auteur van minstens één audiovisueel project 

dat werd uitgezonden/vertoond (kortfilm, lang-
speelfilm, documentaire, serie,VR)

• Concreet fictie of animatieproject in ontwik-
keling

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen/regisseurs

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Documentaire

2 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.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (boeken, software,…), ...

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Auteur van minstens één audiovisueel project 

dat werd uitgezonden/vertoond (kortfilm, lang-
speelfilm, documentaire, serie,VR)

• Concreet documentaireproject in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen/regisseurs

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Korte Film

3 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.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 
woorden, max 500 woorden) met logline, 
synopsis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (boeken, software,…), ...

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor  

de beurs wordt aangevraagd
• Concreet kortfilmproject in ontwikkeling: fic-

tie, animatie of documentaire

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen/regisseurs

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
(Web) series

4 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 serie.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (boeken, software,…), ...

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor  

de beurs wordt aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Auteur van minstens één audiovisueel project 

dat werd uitgezonden/vertoond (kortfilm, lang-
speelfilm, documentaire, serie,VR)

• Concreet (web)serieproject in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen/regisseurs

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER
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PROGRAMMA 2021

DEAUTEURS

Timeau De Keyser
Productiebeurs Theater
GEKKEN EN SPECIALISTEN 

“Op een moment dat de middelen voor projectsubsidie 
erg ‘onstabiel’ zijn en je als professioneel gezelschap dat 
projectmatig werkt dus steeds onzeker bent over de fi-
nanciering van je project, is een beurs als die van deAu-
teurs een belangrijke aanvulling.“

Foto’s © Het Toneelhuis & Pieter Dumoulin

“Gekken & Specialisten” ontmaskert met waanzin en 
woordspel onze samenleving als een eeuwige machts-
strijd tussen geloofssystemen die elk voor zich de waar-
heid claimen.

www.toneelhuis.be/nl/programma/gekken-specialisten/



Ontwikkelingsbeurs
Podiumkunsten

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

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV 
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ont-
moeten van partners,…), de aankoop van 
specifiekmateriaal (decor, kostuum), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Performances, Theater, Choreo-
grafie, Circus, Straattheater en
Scènemuziek

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Productiebeurs
Podiumkunsten

2 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking 
aan auteurs voor projecten in productie. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ont-
moeten van partners,…), de aankoop van 
specifiekmateriaal (decor,kostuumn…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Voorstelling die productiesteun nodig heeft. 

Een beurs van 1000 euro

Performances, Theater, Choreo-
grafie, Circus, Straattheater en
Scènemuziek

Geen vaste deadline

WAT

WANNEER

WIE



Ontwikkelingsbeurs
Originele scenemuziek

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

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Begroting : rechtstreeks verbon-

den aan het werk: reiskosten (pros-
pectie, ontmoeten van partners,…), 
de aankoop van specifiekmateriaal, ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Componist van minstens één muzikale com-

positie voor een werk van podiumkunsten dat 
werd opgevoerd

• Opdracht van een gezelschap of een auteur om 
originele muziek te componeren voor een werk 
van podiumkunsten (theater, dans, circus, …)

Een beurs van 1000 euro

Voor theater/choreografie/circus/
straattheater

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Repetitietijd voor dans
of circusvoorstelling

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

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Begroting : rechtstreeks verbon-

den aan het werk: reiskosten (pros-
pectie, ontmoeten van partners,…), 
de aankoop van specifiekmateriaal, ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Een creatie die u wenst te repeteren

Een beurs van 1000 euro

Voor dans / circus / straattheater

Geen vaste deadline

WAT

WIE

WANNEER



Integrale opname5 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.250 ter beschikking 
aan auteurs. Hiermee wil ze extra steun bieden aan een project, los 
van de productie of verspreiding van het stuk.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (camera, geluidsmateriaal…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Niet verleend voor opnames uitgevoerd door 

een televisiezender. 
• Auteur bent van minstens 2 voorstellingen die 

professioneel zijn opgevoerd.

Een beurs van 1250 euro

Voor stand up/ circus/ (straat)the-
ater / choreografie / scène

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Creatiepremie 
Amateurtheater

6

Samenstelling aanvraag

• www.deauteurs.be/voor-gebruikers/podi-
umkunsten/documenten) + bevestigings-
mail toestemming voor de opvoeringen

• Werk +tarief + rekeningnummer
• De tarieven zijn de volgende:                                                                   

Voor voorstellingen langer dan 60 minuten:  
€ 250 indien het gaat om een origineel werk 
// € 125 indien het gaat om een bewerking                                                              
Voor voorstellingen korter dan 60 minuten: 
€ 125 indien het gaat om een origineel werk 
// € 100 indien het gaat om een bewerking 

Ontvankelijkheidscriteria

• Amateurgezelschap  lid van OpenDoek,  met       
opvoering in Vlaanderen

• Opvoering van een werk uit het deAuteurs re-
pertoire: de auteur(s) van het originele werk 
(of hun rechthebbenden) dienen lid te zijn van 
deAuteurs

• De tekst is publiek verkrijgbaar m.a.w. beschik-
baar voor andere gezelschappen dan enkel het 
gezelschap waar de auteur aan verbonden is 
(bv. in de theaterbib van OpenDoek)

• Minimum één concrete opvoeringsdatum.

Ceatiepremies van 100 tot 250 
euro, uit deAuteurs repertoire

Amateurgezelschappen

Minimum 6 weken voor de première 
op te sturen, samen met het
aanvraagformulier voor de rechten. 
De raad van bestuur van deAuteurs 
beoordeelt uw aanvraag en vervol-
gens wordt u meegedeeld of u een 
premie krijgt.

Contactpersoon: Lara Leo – lleo@
deauteurs.be – +32 2 551 03 57

WAT

WIE

WANNEER
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DEAUTEURS

Femke Vindevogel
Ontwikkelingsbeurs Literaire Fictie
MUUR

“De beurs van Deauteurs is een welkom steuntje in de rug 
en een blijk van vertrouwen in mijn schrijverschap. Het 
stelt me in staat om extra schrijftijd vrij te maken voor 
het schrijven van mijn tweede boek.”

Foto’s © Femke Vindevogel & Uitgeverij Van Oorschot

Een plotse erfenis in de vorm van een muurschilderij voert 
het hoofdpersonage en de lezer terug naar een jeugd vol 
fysiek geweld, Oost-Berlijn en alcoholmisbruik- Uitge-
verij Van Oorschot

www.femkevindevogel.com
Debuutroman: Confituurwijk



Ontwikkelingsbeurs
Literair Fictie

1 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking ter waarde van € 1.000 om                 
auteurs te helpen een literair project te ontwikkelen

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Eventueel fragmenten
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Auteur van minstens één literair werk dat werd 

uitgegeven door een professionele uitgeverij
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Schrijvers, illustratoren: romans, 
jeugdliteratuur, grafische romans,
novelles, poëzie, essays, strips

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WANNEER

WIE



Ontwikkelingsbeurs
Literair non-fictie

2 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking ter waarde van € 1.000 om 
auteurs te helpen een literair project te ontwikkelen

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Eventueel fragmenten
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Auteur van minstens één literair werk dat werd 

uitgegeven door een professionele uitgeverij
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Schrijvers, illustratoren. boeken, 
jeugdliteratuur, grafische romans,
novelles, poëzie, essays, strips

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER
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DEAUTEURS

Sofie Vandamme & 
Heleen Debruyne
Ontwikkelingsbeurs Audiowerk
WILDE WIJVEN

“Met de beurs kunnen we experts betalen die optreden 
in onze podcast. Vaak is daar geen geld voor en op die 
manier kunnen we ze een faire vergoeding geven.

Foto’s © Sofie Vandamme

Wilde Wijven, een podcast over normering rond vrouw-
zijn, een productie van KAAP en deBuren

www.deburen.eu/project/52/wilde-wijven



Ontwikkelingsbeurs
Cross-overproject

1 deAuteurs stelt een beurs ter beschikking voor de ontwikkeling van 
een cross-overproject ter waarde van €1000. die met het narratief 
ontwikkelen van een project gepaard gaan, te betalen. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistiek CV met links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Scenarist, regisseur, acteur, schrij-
ver, game developper, VR develo-
peper

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Games

2 deAuteurs stelt een beurs ter beschikking voor de narratieve ont-
wikkeling van een game ter waarde van €1000. Deze beurs dient 
om de kosten die met het narratief ontwikkelen van een game ge-
paard gaan, te betalen. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistiek CV
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Scenarist/regisseur games

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Audiowerk

3 deAuteurs stelt een beurs ter beschikking voor de ontwikkeling van 
een audiowerk ter waarde van €1000. Deze beurs dient om de kos-
ten die met het ontwikkelen van een audiowerk gepaard gaan, te 
betalen. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistiek CV
• Eventueel fragmenten
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Auteur audiowerk

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
VR/AR

4 deAuteurs stelt een beurs ter beschikking voor de narratieve ont-
wikkeling van een audiowerk ter waarde van €1000. Deze beurs 
dient om de kosten die met het narratief ontwikkelen van een au-
diowerk gepaard gaan, te betalen. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 
woorden, max 500 woorden) met logline, 
synopsis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan het 

werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek-
materiaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor  

de beurs wordt aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen/regisseurs VR/AR

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
YouTube

5 deAuteurs stelt een beurs ter beschikking voor de ontwikkeling van 
een YouTube reeks ter waarde van €1000. Deze beurs dient om 
de kosten die met het ontwikkelen van een werk gepaard gaan, te 
betalen. 

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting : rechtstreeks verbonden aan 

het werk: reiskosten (prospectie, ontmoe-
ten van partners,…), de aankoop van spe-
cifiekmateriaal (boeken, software,…), ... 

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd
• Meer dan 10.000 volgers 
• Concreet project met min. 5 afleveringen in 

ontwikkeling

Een beurs van 1000 euro

YouTuber

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER
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PROGRAMMA 2021

Getuigenis Sarah Lederman
Afstudeerbeurs Audiovisueel
LES RACINES DE L’EAU

“Dankzij deze onmisbare Beurs heb ik het (onder)water 
ritueel kunnen filmen met de juiste behuizing.  Ook de 
inzending naar internationale film festivals werd hierdoor 
mogelijk gemaakt, bedankt!”

Foto’s © Sarah Lederman

Twee jonge Joodse vrouwen ontmoeten elkaar en heb-
ben eenzelfde zoektocht. Samen ontdekken ze hun 
Joodse identiteit door terug te grijpen naar eeuwenoude 
rituelen.

www.sarahlederman.be



Afstudeerbeurs
Audiovisueel en Audio

1 Omdat eindwerken steeds meer het professionele visitekaartje zijn 
voor studenten, stelt deAuteurs beurzen ter waarde van € 1000 
ter beschikking aan masterstudenten (fictie, animatie of documen-
taire, film of televisie). Deze beurzen moeten hen in de gelegen-
heid stellen om hun afstudeerwerk te schrijven, te regisseren of de 
postproductie ervan te doen.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• CV met filmografie en links naar eerder werk
• Moodboard
• Begroting
• Schriftelijke verklaring van de promotor 

die de aanvraag van de beurs steunt en 
bevestigt dat het om een eindwerk gaat 

Ontvankelijkheidscriteria

• Masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse 
filmschool

• Auteur van het werk waarvoor u de beurs aan-
vraagt

• Beursaanvraag voor de datum van indiening van 
uw eindwerk

• Niet aangesloten bij een andere beheersven-
nootschap

• U bent gedomicilieerd in België

Een beurs van 1000 euro

Scenaristen, regisseurs, podcast-
makers 

Deadline 31 maart
Pitch in april voor een jury 

WAT

WIE

WANNEER



Afstudeerbeurs
Podiumkunsten

2 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van 500 euro ter beschikking 
aan masterstudenten theater, dans en circus voor hun afstudeer-
project. Deze beurs kan worden aangevraagd voor externe coa-
ching 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.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Moodboard
• Begroting
• Schriftelijke verklaring van de promotor 

die de aanvraag van de beurs steunt en 
bevestigt dat het om een eindwerk gaat 

Ontvankelijkheidscriteria

• Masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse 
theater, dans en-circusopleiding

• Auteur van het werk waarvoor u de beurs aan-
vraagt

• Beursaanvraag voor de datum van indiening van 
uw eindwerk

• Niet aangesloten bij een andere beheersven-
nootschap

• U bent gedomicilieerd in België

Een beurs van 500 euro

Theater, dans en circus

Deadline 31 maart

WAT

WIE

WANNEER



Afstudeerbeurs
Illustratie

3 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van 500 euro ter beschikking 
aan masterstudenten illustratie voor hun afstudeerproject. Deze 
beurs kan worden aangevraagd om de kosten te dekken die recht-
streeks verband houden met het project, zoals bijvoorbeeld teken-
materiaal & papier, lijsten voor de afstudeerexpo, businesskaartjes, 
enz. Kosten die niet direct verband houden met het project worden 
niet in aanmerking genomen

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 woor-
den, max 500 woorden) met logline, synop-
sis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistieke CV
• Moodboard
• Begroting
• Schriftelijke verklaring van de promotor 

die de aanvraag van de beurs steunt en 
bevestigt dat het om een eindwerk gaat 

Ontvankelijkheidscriteria

• Masterstudent aan een Vlaamse of Brusselse il-
lustratieopleiding

• Auteur van het werk waarvoor u de beurs aan-
vraagt

• Beursaanvraag voor de datum van indiening van 
uw eindwerk

• Niet aangesloten bij een andere beheersven-
nootschap

• U bent gedomicilieerd in België

Een beurs van 500 euro

Strip en Illustratie

Deadline 31 maart

WAT

WIE

WANNEER
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deAuteurs stelt een beurs van ter beschikking aan 
auteurs om deel te nemen aan een internationaal 
festival om er potentiële partners te ontmoeten of hun 
project verder te ontwikkelen door contacten te 
leggen met andere professionals. 

Tickets en residenties deAuteurs werkt nauw samen met zijn            
internationale partners om zijn auteurs 
uit te sturen naar onderstaande festi-
vals en residenties. Door Covid-19 crisis 
werden tal van evenementen afgelast. 
Zodra we de concrete data kennen van 
de events publiceren we een update van 
het programma en de voorwaarden.

“Een Ticket voor...”
• Cannes
• Annency
• Series Mania of Series Series
• Een internationaal documentaire 

festival, opleiding, workshop
• Een international kortfilm festiva
• Een internationaal literair festival 

of boekenbeurs

• Children’s Bookfair Bologna
• Festival d’Avignon
Residenties
• Werkresidentie animatie in  Studio 

L’Enclume
• Theaterlab beginnende theater-

makers
• Schrijversresidentie Passa Porta
• Schrijversresidentie Zweden

“Dankzij deAuteurs kon ik enkele jaren geleden naar Cannes om met potentiële 
partners te praten over nieuwe filmplannen. Die worden in de loop van dit en 
volgend jaar effectief verfilmd. Het schrijven en ontwikkelen van scenario’s is 
één ding - dat kan thuis, achter de laptop, maar de kans (en de middelen) krijgen 
om die ook aan de wereld voor te stellen is een fijne kickstart. Cannes is en blijft 
één van de hotspots voor de cinema, waar elk jaar de hoogmis van de arthouse 
plaatsvindt. En je kan er goed eten ook. “ - Angelo Tijssens over de beurs “Een 
ticket voor Cannes”

Foto’s © Nick Mattan



Schrijversresidentie 
Zweden

1 Ben je schrijver of illustrator en lid van deAuteurs? Heb je een con-
creet idee voor een volgend project en wil je daar graag aan wer-
ken tijdens een schrijversresidentie in Zweden?

In samenwerking met Joke Guns en Astrid Lindgrens Näs (Vimmer-
by)

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min.350 
woorden, max 500 woorden) met logline, 
synopsis, opzet van het project

• Motivatie (min.350 woorden, max 500 
woorden)

• Artistiek CV 
• Eventueel enkele fragmenten

Tijdens/Na de residentie

• Een verslag over de residentie 
• Eventueel een lezing geven

Ontvankelijkheidscriteria

• Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden
• Auteur van het werk waarvoor  

de beurs wordt aangevraagd
• Reeds auteursrechten ontvangen via een col-

lectieve beheersvennootschap
• Minstens 1 kwalitatief literair werk uitgebracht
• Concreet project in ontwikkeling
• Vrij tijdens de periode van de residentie
• Akkoord gaan met de corona maatregelen mbt 

testen voor en na vertrek (deAuteurs voorziet 
de nodige attesten)

Schrijversresidentie van 2 weken + 
reiskosten Zweden

Schrijvers/Illustratoren in duo of 
alleen

Deadline  31 maart
Residentie september 2021

WAT

WIE

WANNEER



Beurzenprogramma
voor Masterstudenten
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