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DEAUTEURS

PROGRAMMA 2022

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

Vragen? 
 T 02/551.03.20

beurzen@deauteurs.be  
www.deauteurs.be

Dien uw aanvraag in voor de deadline 
via het formulier op de website.

Beste auteur, 

Met haar beurzenprogramma zet deAuteurs in op het onder-
steunen van haar leden en hun werken. 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 
meer digitaal. Om tegemoet te komen aan deze 
veranderingen werden nieuwe beurzen in het leven geroepen 
die ook dit jaar blijven aangeboden worden.

Zo kunnen leden binnen de audiovisuele kunsten een ont-
wikkelingsbeurs aanvragen voor de ontwikkeling van 
webreeksen. Daarnaast wordt ingezet op nieuwe  media: onder 
de noemer Innovatie reiken we beurzen uit voor cross-
overprojecten, audiowerk, VR/AR, games en YouTube reeksen. 

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

Reglement
- Indienen kan pas na 6 maanden lidmaatschap van deAuteurs
- Maximaal één beurs per ronde per auteur
- Eén auteur per project
- De steun en het logo van deAuteurs worden vermeld 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

De jury die de beurzen toekent, neemt autonome beslissingen 
op basis van de aanvraag.
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PROGRAMMA 2022

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
Audiovisueel 

deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 2.000 ter beschikking 
aanauteurs om audiovisuele projecten in schrijf- of 
ontwikkelingsfase te steunen los van productie of distributie.

Deze beurs kan worden aangevraagd in verschillende genres, om 
kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de 
voorbereiding & research, zoals het indienen van een dossier bij het 
VAF, reiskosten (prospectie, ontmoeten van partners, ...), de aankoop 
van specifiek materiaal (boeken, software, ...), enz. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van het belang van deze 
voorbereidingen in de ontwikkeling van 
uw project (min. 350 woorden/max. 500 
woorden)

• Structuur van het project: producent, andere 
fiancieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Begroting van de uitgaven: kosten die geen 
rechtstreeks verband houden met het project, 
komen niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één audiovisueel project dat

werd uitgezonden/vertoond (ongeacht genre of
format)

• Concreet project in ontwikkeling

•

•

Scenaristen/regisseurs van fictie, 
animatie of documentaire onder de 
vorm van kortfilm, langspeelfilm of 
(web)serie

Een beurs van 2.000 euro

Deadline 15 mei 
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER
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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 ! -
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 € 2.000 ter beschikking aan 
auteurs voor projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase te steunen los 
van de productie of opvoering van het stuk.

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350 
woorden/max. 500 woorden) 

• Structuur van het project: producent, 
theatergezelschap, cast/crew, andere 
financieringsbronnen, partners, festivalselecties

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder werk, 
prijzen, ...

• Begroting van uitgaven rechtstreeks verbonden 
aan het werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners,…), de aankoop van specifiek 
materiaal (decor, kostuum, …), ... . Kosten die geen 
rechtstreeks verband houden met het project, 
komen niet in aanmerking. 

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling

Theater, dans, circus, 
stand-upcomedy

Een beurs van 2.000 euro

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. Hiermee wil ze een financieel 
duwtje in de rug geven in de productie van een theater -, dans - , 
of circusvoorstelling. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350 
woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, theater-
gezelschap, cast/crew, andere 
financieringsbronnen, partners, festivalselecties

• Artistiek CV met vermelding selecties eerderwerk, 
prijzen, ...

• Begroting van uitgaven rechtstreeks verbonden 
aan het werk: reiskosten (prospectie, ontmoeten 
van partners, …), de aankoop van specifiek 
materiaal (decor, kostuum, …), ... . Kosten die geen 
rechtstreeks verband houden met het project, 
komen niet in aanmerking. 

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling•

Theater, dans, circus, 
stand-upcomedy

Een beurs van 1.000 euro

Deadline 15 mei 
Deadline 15 oktober

WAT

WANNEER

WIE



Repetitie 
Podiumkunsten

3 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking 
aan auteurs die extra repetitietijd willen voor een voorstelling. De beurs 
wordt rechtstreeks aan de auteur betaald en dient om de huur van 
een repetitieruimte naar keuze te betalen. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350 
woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, 
theatergezelschap, cast/crew, andere 
financieringsbronnen, partners, festivalselecties

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder werk, 
prijzen, ...

• Begroting van uitgaven rechtstreeks verbonden 
aan repetities voor het werk. Kosten die geen 
rechtstreeks verband houden met het project, 
komen niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd 
• Een creatie die u wenst te repeteren

Een beurs van 1.000 euro

Theater, dans, circus, 
stand-upcomedy

Deadline 15 mei 
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Integrale opname 
Podiumkunsten

4 deAuteurs stelt beurzen ter waarde van € 1.000 ter beschikking 
voor de integrale 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 zicht ertoe de rechten van de regisseur van de opname te 
respecteren.

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350 
woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, 
theatergezelschap, cast/crew, andere 
financieringsbronnen, partners, festivalselecties

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder werk, 
prijzen, ...

• Begroting van uitgaven rechtstreeks verbonden 
aan de opname van het werk: reiskosten 
(prospectie, ontmoeten van partners, …), de 
aankoop van specifiek materiaal (decor, kostuum, 
…), ... . Kosten die geen rechtstreeks verband 
houden met het project, komen niet in 
aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

•
•

•

•

Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden 
Auteur van het werk waarvoor de beurs wordt 
aangevraagd
Niet verleend voor opnames uitgevoerd door een 
televisiezender.
Auteur van minstens 2 voorstellingen die 
professioneel werden opgevoerd.

•
Een beurs van 1.000 euro

Theater, dans, circus, 
stand-upcomedy

Deadline 15 mei 
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Residentiebeurs 
Podiumkunsten

5 Kreeg je een residentie aangeboden van een theater, producent, 
gezelschap, cultureel centrum of festival in België of het buitenland? 

deAuteurs voorziet beurzen ter waarde van maximum € 2.000 om 
onderzoek en ontwikkeling van nieuw werk in professionele 
omstandigheden te ondersteunen. Een residentie biedt je als maker 
tijd en ruimte om te werken aan de ontwikkeling van je oeuvre. 
De beurs is bedoeld om tussen te komen in de kosten die 
verbonden zijn aan zo'n residentie (kosten voor de voorstelling zelf 
komen niet in aanmerking).

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350
woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, 
theatergezelschap, cast/crew, andere 
financieringsbronnen, partners

• De uitnodiging van of overeenkomst met de 
organiserende instantie

• Een intentieverklaring van de residentie met 
beschrijving van de specifieke ondersteuning

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder werk, 
prijzen, ...

• Begroting van uitgaven rechtstreeks verbonden 
aan de residentie: accomodatie, vervoer, 
prospectie, ontmoeten van partners, … . 

Ontvankelijkheidscriteria

•
•

Lid van deAuteurs, langer dan 6 maanden 
Auteur van minstens 1 voorstelling die 
professioneel werd opgevoerd en waarvoor 
deAuteurs de opvoeringsrechten inde
Je kreeg een uitnodiging om deel uit te maken 
van een toonaangevend residentieprogramma 
De residentie beoogt het onderzoek en de 
ontwikkeling van een specifieke voorstelling 
De residentie duurt minstens één (werk)week

••

Een beurs t.w.v. max. 2.000 euro

Theater, dans, circus, 
stand-upcomedy

Deadline 15 mei 
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER •

••



DEAUTEURS

Literatuur 
& Illustratie

Ontwikkeling
Schrijversresidentie 
Passa Porta

PROGRAMMA 2022



PROGRAMMA 2022

DEAUTEURS

Femke Vindevogel 
Ontwikkelingsbeurs Proza
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: Con! tuurwijk



Ontwikkelingsbeurs 
Literatuur & Illustratie

1 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking ter waarde van € 1.000 om 
auteurs te helpen een project te ontwikkelen. De beurs kan 
aangevraagd worden om concrete kosten te dekken zoals bv. 
reiskosten (locatiebezoeken, ontmoetingen met protagonisten, 
experten, ...), de aankoop van specifiek materiaal (studieboeken, 
database, ...), etc.

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350
woorden/ max. 500 woorden)

• Structuur van het project: uitgeverij, mogelijke
partners, andere financieringsbronnen

• Artistiek CV met vermelding van selecties 
eerder werk, prijzen,...

• Eventueel fragmenten
• Begroting van de uitgaven: kosten die geen 

rechtstreeks verband houden met het project, 
komen niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één literair werk dat werd

uitgegeven door een professionele uitgeverij
• Concreet project in ontwikkeling

Schrijvers, illustratoren: 
non-fictie, proza, poëzie, kinder - en 
jeugdliteratuur, graphic novel, strip

Een beurs van 1.000 euro

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WANNEER

WIE



Schrijversresidentie
Passa Porta

2 In samenwerking met SCAM biedt deAuteurs een schrijversresidentie 
aan in Passa Porta. Auteurs kunnen gebruik maken van ene werekplaats 
in een privékantoor op de tweede verdieping van Passa Porta 
(Internationaal Literatuurhuis, Brussel) om er in alle rust te werken aan 
een project, ongeacht in welke fase die zich bevindt. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min. 350
woorden/ max. 500 woorden)

• Structuur van het project: uitgeverij, mogelijke
partners, andere financieringsbronnen

• Artistiek CV met vermelding van selecties 
eerder werk, prijzen,...

• Eventueel fragmenten

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één literair werk dat werd

uitgegeven door een professionele uitgeverij
• Concreet project in ontwikkeling

Schrijvers, illustratoren: 
non-fictie, proza, poëzie, kinder - en 
jeugdliteratuur, graphic novel, strip

Een residentie van 1 week in de herfst 
(of indien beschikbaarheden het 
toelaten 2 weken) en een toelage van 
250 euro per week. Ter beschikking-
stelling van een werkplaats, met 
toegang van 9u tot 17u en de 
mogelijkheid tot overnachting ter 
plaatse. De plaat is uitgerust met een 
bureau, een  eenpersoonsbed, wifi en 
printer (op aanvraag). Er is ook 
toegang tot de badkamer en keuken 
van het appartement.  

Deadline 15 mei

WAT

WIE

WANNEER
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DEAUTEURS

So! e 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 © So! e 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 waarde van € 1.000 ter beschikking voor 

de ontwikkeling van een cross-overproject om de auteur te steunen in 

de narratieve ontwikkeling van het project. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min.
350 woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, andere
financieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Moodboard
• Begroting van uitgaven rechtstreeks 

verbonden aan het werk zoals reiskosten 
(prospectie, ontmoeten van partners, …), de 
aankoop van specifiek materiaal (boeken, 
software, …), ... . Kosten die verband houden 
met de productie of distributie worden niet in 
aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1.000 euro

Scenarist, regisseur, acteur, 
schrijver, game of VR developer

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Games

2 deAuteurs stelt een beurs ter waarde van € 1.000 ter beschikking voor 
de ontwikkeling van een game om de auteur te steunen in de 
narratieve ontwikkeling van het project. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min.
350 woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, andere
financieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Moodboard
• Begroting: uitgaven rechtstreeks verbonden 

aan het werk: reiskosten (prospectie, 
ontmoeten van partners,…), de aankoop 
van specifiek materiaal (boeken, software,
…), ... . Kosten die verband houden met de 
productie of distributie worden niet in 
aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1.000 euro

Scenarist/regisseur games

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs
Audiowerk

3 deAuteurs stelt een beurs ter waarde van € 1.000 ter beschikking voor 
de ontwikkeling van een audiowerk om de auteur te steunen in de 
narratieve ontwikkeling van het project. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min.
350 woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, andere
financieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Eventueel fragmenten
• Begroting: uitgaven rechtstreeks 

verbonden aan het werk: reiskosten
(prospectie, ontmoeten van partners,…), de 
aankoop van specifiek materiaal
(boeken, software,…), ... . Kosten die verband 
houden met de productie of distributie worden 
niet in aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1.000 euro

Auteur van podcasts & 
audioverhalen, fictie & non-fictie

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs 
VR/AR

4 deAuteurs stelt een beurs ter waarde van € 1.000 ter beschikking voor 
de ontwikkeling van VR/AR-project om de auteur te steunen in de 
narratieve ontwikkeling van het project. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min.
350 woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, andere
financieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Moodboard
• Begroting: uitgaven rechtstreeks verbonden 

aan het werk: reiskosten (prospectie, 
ontmoeten van partners, …), de aankoop van 
specifiek materiaal (boeken, software, …), ... . 
Kosten die verband houden met de productie of 
distributie worden niet in aanmerking genomen.

Ontvankelijkheidscriteria

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

de beurs wordt aangevraagd
• Concreet project in ontwikkeling

Een beurs van 1.000 euro

Scenaristen/regisseurs VR/AR

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



Ontwikkelingsbeurs 
YouTube

5 deAuteurs stelt een beurs ter waarde van € 1.000 ter beschikking voor 
de ontwikkeling van YouTube-reeks om de auteur te steunen in de 
ontwikkeling van het project. 

Samenstelling aanvraag

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

• Motivering van de beursaanvraag (min.
350 woorden/max. 500 woorden)

• Structuur van het project: producent, andere
financieringsbronnen, partners, cast/crew

• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 
werk, prijzen, ...

• Moodboard
• Begroting: uitgaven rechtstreeks verbonden 

aan het werk: reiskosten (prospectie, 
ontmoeten van partners, …), de aankoop van 
specifiek materiaal (boeken, software,…), ... . 
Kosten die verband houden met de productie of 
distributie worden niet in aanmerking genomen.

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 a#everingen in 

ontwik-keling

Een beurs van 1.000 euro

YouTuber

Deadline 15 mei
Deadline 15 oktober

WAT

WIE

WANNEER



DEAUTEURS

Reisbeurzen Audiovisueel 
Podiumkunsten 
Literatuur & Illustratie
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Reisbeurs
Audiovisueel

1 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking om deel te nemen aan interna-
tionale festivals, opleidingen of workshops om er potentiële partners te 
ontmoeten of hun project verder te ontwikkelen door contacten te leg-
gen met andere professionelen.  Deze beurs vergoedt 50% van de reis-
en verblijfskosten, met een maximum van € 1.000.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min. 350 /max. 500 
woorden)

• Motivering voor de beursaanvraag en info over 
het festival (min. 350/max. 500 woorden)

• Bewijs selectie of inschrijving
• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 

werk, prijzen, ...
• Begroting van uitgaven. Kosten die geen 

rechtstreeks verband houden met de reis 
komen niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één audiovisueel project 

dat werd uitgezonden/vertoond (kortfim, 
langspeelfilm, documentaire, serie, VR)

• Concreet project waarvan de productie in 
België is gepland

Audiovisuele auteurs

50% reis en-verblijsfkosten met max. 
1.000 euro 

De aanvraag moet minimum twee 
maanden voor de startdatum worden 
ingediend.
De beurs wordt niet toegekend 
wanneer de auteur werd uitgeno-
digd door de organisatie en die de        
volledige kosten voor haar rekening 
neemt. 
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Reisbeurs 
Podiumkunsten

2 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking om deel te nemen aan 
internationale theaterfestivals, opleidingen of workshops in het kader 
van een lopend project. Deze beurs vergoedt 50% van de reis-en 
ver-blijfskosten, met een maximum van € 1.000.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min. 350 /max. 500
woorden)

• Motivering voor de beursaanvraag en info over
het festival (min. 350/max. 500 woorden)

• Bewijs selectie of inschrijving
• Artistiek CV met vermelding selecties eerder

werk, prijzen, ...
• Begroting van uitgaven. Kosten die geen 

rechtstreeks verband houden met de reis komen 
niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één werk binnen de 

podiumkunsten
• Concreet project in ontwikkeling

Theatermaker

50% reis en-verblijsfkosten met max. 
1.000 euro 

De aanvraag moet minimum twee 
maanden voor de startdatum worden 
ingediend.
De beurs wordt niet toegekend wan-
neer de auteur werd  uitgenodigd door 
de organisatie en die de  volledige 
kosten voor haar rekening neemt. 
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Reisbeurs 
Literatuur & Illustratie

3 deAuteurs stelt beurzen ter beschikking om naar een internationaal lite-
rair festival af te reizen, of een boekenbeurs in het kader van een lopend 
literair project. Deze beurs vergoedt 50% van de reis-en verblijfskosten, 
met een maximum van € 1.000.

Samenstelling aanvraag

• Beschrijving van het project (min. 350 /max. 
500 woorden)

• Motivering voor de beursaanvraag en info over 
het festival (min. 350/max. 500 woorden)

• Bewijs selectie of inschrijving
• Artistiek CV met vermelding selecties eerder 

werk, prijzen, .... 
• Begroting van uitgaven. Kosten die geen 

rechtstreeks verband houden met de reis 
komen niet in aanmerking.

Ontvankelijkheidscriteria

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

aangevraagd
• Auteur van minstens één werk dat 

professioneel werd uitgegeven. Publicaties 
die niet in de reguliere boekhandel of in de 
bibliotheek verkrijg-baar zijn, komen niet in 
aanmerking

• Concreet project in ontwikkeling

Auteur

50% reis en-verblijsfkosten met max. 
1.000 euro 

De aanvraag moet minimum twee 
maanden voor de startdatum worden 
ingediend.
De beurs wordt niet toegekend wan-
neer de auteur werd  uitgenodigd door 
de organisatie en die de  volledige 
kosten voor haar rekening neemt. 
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