
 

 دعوة عامة

  0209 ذار مارسآ 91أخر موعد للتقدٌم 

 !؟معقولة لدٌك فكرة جدٌدةأ
 

 العمل دولٌاً فً مجال الفنون : 0الدعوة 

          !؟معقولة ؟ بفكرة جدٌدةوتعاون كثر منطقٌةد بحٌث ٌغدو أكٌف ٌمكننا إعادة تشكٌل مجال الفنون من جدٌ

و باإلستدامة والرقمنة وبتناول شامل ألزمة كورونا وتأثٌراتها. ٌطلق معهد الممارسات العادلة فً عمله  ب معهد فالندرز للفنون ٌلتزم

.أربع دعوات لتطوٌر األفكار لمواجهة هذه التحدٌات 0202فالندرز فً العام   

 ؟ماذا

أو ثقافات أو لغات أو  هنا عن أسواق؟ هل نتحدث م" الٌورة. لكن مالذي تعنٌه كلمة "دولًٍه دولً إلى درجة كبٌج  إن مجال الفنون ذو تو
 ؟وعة الموجودة فً فالندرز وبروكسل" إقلٌمٌاً, السٌما فً ضوء النظر إلى المجتمعات المتنوإلى أي مدى ٌكون "الدولً؟ توارٌخ

صبح ٌقها. وقد أالموارد المطلوبة لتحقإن العمل خارج حدود الوطن قد أصبح امتٌازاً ٌستلزم الحصول علٌه توفر الفرصة والوصول إلى 
 كبر كما وٌترافق مع بصمة بٌئٌة كبٌرة.الٌوم ٌسٌر بشكل متسارع وبكلفة أ هذا الشٌئ فً عالمنا

راحة فً سبٌل البحث عن حلول " من السفر الدولً. هل نستطٌع اإلستفادة من هذه اإلستكورونا الحالٌة علٌنا "استراحة تفرض أزمة 
 ؟شمولٌة وتضاُمنٌة وصدٌقاً للبٌئةو أكثر ؟ هل بإمكان مجالنا الفنً أن ٌغداخرى

من الحل ي على التحدي والتجربة وتكون جزءاً نحن نبحث عن فكرة جدٌدة وعادلة للعمل الدولً فً مجال الفنون. فكرًة تنطو   

 

 



الرغبة لتنفٌذ هذه االفكار ؟ وهل لدٌك كرة أو تصور لجعلها أكثر إستدامة؟ هل لدٌك فتعلق بالعمل الدولً تثٌر إهتمامكهل هناك قضاٌا ت
 ل فترة ال تتجاوز السنة كحد أقصى؟مع مجموعة من األشخاص خال

كحد أقصى بالتركٌز على تطوٌر فكرة أو  كامل على مدار وسٌقوم هؤالء األشخاص  ٌبحث معهد فالندرز للفنون عن سبعة أشخاص
 عدة أفكار. 

 تقدم بطلب ترشٌحك لهذه الدعوة الثانٌة حول العمل الدولً 

 اإلجراءات

 الدعوة عامة .2

وروبا.لجنة التحكٌم المؤلفة من ستة أشخاص وهمبتوقٌت وسط أ ذار مارس الساعة السادسة مساءً آ 91 الحد األقصى للتقدٌم هو  

 (Sachli Gholamalizad, Antony Hudek, Aurélie Nyirabikali Lierman, Charlotte Vandevyver, Elli Vassalou en 

Mathilde Villeneuve) 

سبعة مشاركٌن عدة مجموعات باإلشتراك مع المقدمة وستقوم بتشكٌل مجموعة عمل واحدة أو ستقوم لجنة التحكٌم هذه بدراسة كل األفكار

كٌن وبعض األفكار التً ٌرون أنها تساعد فً تطوٌر جمل. سترتكز لجنة التحكٌم فً هذا على األفكار التً تم طرحها من قبل المشاربالمُ 

 ماتم طرحه. 

 ستقوم مجموعات العمل هذه وعلى مدار عام كحد أقصى بالعمل على تطوٌر فكرة واحدة أو عدة أفكار 

  إنطالق مجموعات العمل  .0

جمع األشخاص نٌسان أبرٌل ب 02 الٌوم خرى. سنقوم فً هذاأٌة ارتباطات أو إلتزامات أ نٌسان أبرٌل 01تأكد أن الٌكون لدٌك بتارٌخ 

 الذٌن تم إختٌارهم " سبعة كحد أقصى " وذلك فً جلسة عصف ذهنً حول نهج مجموعات العمل هذه وطرٌقة عملها. 

 ؟قوم معهد فالندرز للفنون بتقدٌمهمالذي سٌ

ٌورو لمجموعة أو  20222ف ٌحتوي على مبلغ " باإلضافة إلى مغللدعم "اإلدارة المالٌة والتوجٌهٌقوم معهد فالندرز للفنون بتقدٌم ا

مجموعات العمل هذه كتعوٌض بدل ساعات العمل وسٌتم ذلك بطرٌقة عادلة تأخذ بعٌن اإلعتبار المشاركٌن الذٌن لدٌهم مصدر دخل ثابت 

 والمشاركٌن الذٌن بعملون لحسابهم الخاص.

 ؟لمن هذه الدعوة

ان اخر حول العالم.ٌمكن لألفراد أو ي مكالفنون فً فالندرز, فً بلجٌكا أو فً أصٌن فً مجال هذه الدعوة عامة للفنانٌن والمخت

التقدم للمشاركة ٌجب على المتقدمٌن األجانب أن ٌكون لدٌهم رابط مع فالندرز أو  ""التً لم تحصل على الدعمالمجموعات أو المنظمات 

 بروكسل 



 طرٌقة المشاركة

ذار مارس الساعة السادسة مساًء آ 22ة وذلك خالل موعد أقصاه ٌوم  على هذه األسئلة الثمانٌ؟ أرسل لنا أجوبتك هل ترغب بالمشاركة

 بتوقٌت وسط اوروبا  

 بالهولندٌة أو اإلنكلٌزٌة www.afni.beعن طرٌق ملئ اإلستمارة على الموقع اإللكترونً   .2

a. رونً فً األعلى إلى الٌمٌنقم أوالُ بالتسجٌل فً موقعنا اإللكت 

b. ع "العمل الدولً فً مجال الفنونأجب على األسئلة الثمانٌة كمعٌار لتحدٌد مدى إهتمامك فً موضو" 

 

 أو 
 

 بالهولندٌة أو الفرنسٌة أو اإلنكلٌزٌة  afni@kunsten.be عن طرٌق اإلٌمٌل وذلك على العنون التالً .0

a. رسال األجوبة عبر اإلٌمٌل ٌمكنك اإلجابة على هذه األسئلة وإ( )انظر ادناهذه األسئلة الثمانٌة تستطٌع اإلجابة على ه

 صوتً بمدة ال تتجاوز السبعة دقائق.مقطع أو عن طرٌق تسجٌل فٌدٌو أو 

 

 

المرشحٌن وذلك عبر موقعنا اإللكترونً بشكل ٌتٌح  سنقوم باإلعالن عن أسماء ذار مارسآ 22بعد إنتهاء الموعد المحدد بتارٌخ 

 خاص الذٌن لدٌهم إهتمامات مشتركة التواصل مع بعضهم البعض.لألش

 اراختباسئلة  8

 ؟جاالت العمل الدولً تثٌر إهتمامكأي من م .2

 هو هناك فنرة معٍنت حرغب بطرحها ىينقاش او دراسخها او حطىٌرها امثر مع مجمىعت من االشخاص؟  .2

 ؟داخل او مع فالندرز وبروكسل وفً الخارجكٌف ٌمكن لهذه الفكرة أن تؤثر على الممارسة الدولٌة وذلك  .3

" ورىل إىى سخت اشهر "سنت محذ أقصى 3ن وىمذة حخراوح م 2222هو ىذٌل اىىقج ورىل بذاً من اىشهر اىخامس  .4

 ؟ثالً شهرٌاً" بإجخماعاث اونالٌنمىيمشارمت "

 ؟سبىععطيت نهاٌت اال خالهو حفضو اىعمو خاله ساعاث اىنهار أو مساًء ؟ خاله االسبىع أ هو .5

 ؟ل وصىه الحصاه انخرنج جٍذ ومسخقرهو ىذٌ .6

 ؟"حىقٍج"فً أي منطقت زمنٍت حخىاجذ  .7

 ؟اهً اللغات التً تتكلمها وتفهمهام .8

 

 لمزٌد من المعلومات ٌمكن زٌارة الموقع اإللكترونً 

 

http://www.afni.be/


  الموقع اإللكترونً

www.afairnewidea.be ( الهولندٌة واإلنكلٌزٌةباللغة  ) 

 

كما ٌمكنك أٌضاُ طرحه علٌنا     afni@kunsten.beرسل سؤالك إلى البرٌد اإللكترونً تعلٌق لنا؟ أ ترغب بتركوهل لدٌك سؤال أ

 ذار مارسآمن شهر  3و 9فتراضً الصباحً ٌوم مباشرة ٌوم االثنٌن واالربعاء وذلك خالل اإلجتماع اإل

  معلومات حول معهد فالندرز للفنون

 إن معهد فالندرز للفنون هوحلقة الوصل ومركز الخبرات بمجال الموسٌقا, والفنون المسرحٌة والمرئٌة فً فالندرز وبروكسل. 

المعلومات وتقدٌم المعرفة والتحلٌل والبحث بما ٌتعلق بمجال  تقوم هذه المنظمة بدعم تطوٌر الفنانٌن والمنظمات الفنٌة وذلك عبر مشاركة

الفنون فً فالندرز. ٌدعم معهد فالندرز للفنون التوجه نحو الدولٌة بمجاالت الفنون وذلك عن طرٌق تنظٌم برامج زٌارات وبرامج تبادل 

 باإلضافة إلى تسلٌط الضوء على فالندرز فً الخارج.

 

 

( على موقعنا اإللكترونً  من اسم العائلة لألحرف األولىفضل أن الٌظهر النص واسمك )باإلضافة تُ هل لدٌك سبب ُمعٌن ٌجعلك *

(www.afni.be) ؟ 

  رسالة بالبرٌد اإللكترونً تتضمن فكرتك وأجوبتك على األسئلة الثمانٌة إلى عنوان البرٌد اإللكترونًإذًا  أرسل لنا

afni@kunsten.be  
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