
 

“Фонд на підтримку мобільності для молодих митців “ 

 

Гранти для молодих культурних експертів на подорожі до Дитячого і молодіжного театрального 

фестивалю “Wildwechsel”/Веймар, Франкфуртського книжкового ярмарку та фестивалю 

документального кіно DOK.Leipzig 

 

Дедлайн для подачі заявки: 20 липня 2015 року 

 

Goethe-Institut надасть 30 грантів експертам на подорож до Німеччини для участі у трьох з 

найважливіших культурних подій осені 2015 року:  

 

 

1. Дитячий і молодіжний театральний фестиваль “Wildwechsel” у Веймері, 25-29 вересня, 2015 

 

“Wildwechsel” – це новий фестивальний формат, заснований у 2014 році федеральними землями 

Східної Німеччини: Бранденбургом, Саксонією-Ангальт, Саксонією, Тюрінгією та Берліном. Цього 

року фестиваль відбудеться у місті Веймар. Фестиваль організовується Східною робочою комісією 

(також відомою як Ost), яка об’єднує близько 30 театрів, за підтримки Дитячих і молодіжних 

театрів Німеччини. Кампанія направлена на посилення існуючих театральних структур, художній 

обмін між місцевими дітьми та молодіжними театрами та розширення театрального ландшафту 

для молодої аудиторії. Окрім 13 театральних постановок, будуть запропоновані воркшопи для 

аудиторії, театральних експертів та викладачів театрального мистецтва. Не зважаючи на те, що 

програма буде німецькою мовою, це гарна можливість познайомитися з німецькими 

театральними діячами та режисерами для встановлення нових зв’язків. Goethe-Institut додаткого 

надасть (окрім коштів на проїзд та проживання) квитки на всі вистави та перекладача для групи.  

Учасники: молоді художні керівники дитячих і молодіжних театрів, театральні режисери, актори, 

драматурги.  

 

2. Франкфуртський книжковий ярмарок, 14-18 жовтня 2015 

 

Франкфуртський книжковий ярмарок є найбільшим книжковим ярмарком у світі, виходячи з 

кількості відвідувачів та видавців. Це найважливіша подія року для письменників, видавництв, 

медіа компаній, бібліотекарів та зацікавленої публіки.  

http://www.buchmesse.de/en/fbf/ 

Goethe-Institut додаткого надасть (окрім коштів на проїзд та проживання) квитки на весь захід та 

запрошення на прийом від Goethe-Institut 16 жовтня.  

Учасники: молоді письменники, культурні журналісти, видавці, бібліотекари.  

 

3. Фестиваль документального кіно DOK.Leipzig, 26 жовтня – 1 листопада 2015 

 

Зйомка документальних фільмів має довгу традицію у країнах Східного партнерства. 

Документальні фільми дають можливість взятися за вирішення найбільш актуальних проблем у 

соціальному, політичному чи історичному житті країни та стимулюють дискусії на тему цих проблем 

на місцевому і міжнародному рівнях.  

Goethe-Institut пропонує експертну подорож до Німеччини молодим режисерам документального 

кіно, які бажають дослідити сферу німецького документально кіно та познайомитися із 

міжнародними колегами на кінофестивалі DOK.Leipzig 2015.  

Ця подорож має підтримати обмін новими ідеями, глибше розуміння нових фінансових моделей, 

PR-стратегій, та розвиток стратегій застосування нових контактів та досвіду у своїй роботі по 

поверненні.  

Учасники:  молоді режисери документальних фільмів та продюсери 

 

 

 

http://www.buchmesse.de/en/fbf/


 

 

Учасники: 

 Щонайменше 4 роки трудового стажу  

 Вік: 20-40 років 

 Добре володіння англійською мовою (мінімум B1) 

 

 

Процедура: 

 Дедлайн подачі заявки:  20 липня 2015 

 Відбір учасників: кінець серпня 2015 

 Період поїздки:  вересень – листопад 2015 

 

Необхідні документи для подачі заявки:  

 Резюме 

 Анкета  

 1 копія закордонного паспорта (паспорт має бути дійсним щонайменше 6 місяців) 

 Уже відкрита Шенгенська Віза буде перевагою  

 

 

У грант, запропонований Goethe-Institut входить: 

(максимальна сума, яка покривається --  1275 євро) 

 

Квиток у два боки до Німеччини:   щонайбільше 500 євро 

До 6 діб у готелі включно:                                            щонайбільше  480 євро (із розрахунку  

                                                                                               80 євро за добу включаючи сніданок) 

Трансфер з аеропорту та  

місцевий громадський транспорт:     щонайбільше 125 євро 

До 7 днів добових включно:                                      щонайбільше 140 євро (у розрахунку 20 євро   на 

                                                                                               добу) 

Туристичний страховий поліс за потреби:   щонайбільше 30 євро 

 

 

 

 

Необідні документи надсилайте, будь ласка, на адресу: 

 

participate@kiew.goethe.org  

mailto:participate@kiew.goethe.org

