OPEN CALL
 ساعة متواصلة24 اقامة معرض متنقل وفعاليات فنية لمدة
حول موضوع المشي والتجوال

For more information
www.frenchgermanculturalcenter.org/ar
For the applications, Contact us
culture@iframallah.org

Follow us on our Facebook
/ FGCC.Ramallah

ـروعا
يطلــق المركــز الثقافــي األلمانــي الفرنســي فــي رام الله مشـ ً
ممــوال مــن قبــل الصنــدوق األلمانــي الفرنســي لعــام
جديــدا
ً
ً
.2018
“ع الطريــق” هــو مشــروع مؤلــف مــن ثالثــة اجــزاء :إقامــة فــي
فلســطين ويليهــا معــرض متنقــل وفعاليــات فنيــة لمــدة 24
ســاعة .مدة االقامة في فلســطين ســتكون الســبوعين وســتتبع
بمعــرض متنقــل يــدور حــول موضــوع الســير المشــي والتجــوال.
وكخطــوة نهائيــة هــذا الحــدث ســيقدم المشــتركون علــى
المســرح نتيجــة اعمالهــم عــن طريــق االداء وتقديــم العــرض
والقــراءة .الفنانــون المقيمــون سيشــتركون فــي مشــاريعهم
الخاصــة والتــي طوروهــا خــال اقامتهــم.

الدعــوة موجهــة للفنانيــن والعامليــن فــي المجــال الثقافــي
حاليــا فــي فلســطين وفرنســا وألمانيــا .المســاهمة
المقيميــن ً
واإلقامــة لمــدة أســبوعين مموليــن .وســوف يقــام معــرض
متنقــل بالتعــاون مــع المنســق والفنــان جــاك بيرســيكيان.
إذا كان هــذا األمــر يعنيكــم ولديكــم أيــة خواطــر وأفــكار
وتســاؤالت متعلقــة برياضــة المشــي والتــي ترغبــون بإكتشــافها
يســعدنا اســتقبال طلباتكــم للمشــاركة بحلــول يــوم األحــد
الموافــق  22أبريــل  .2018وســتقوم لجنــة تحكيــم مكونــة مــن
اربعــة خبــراء هــم :المحامــي والكاتــب رجــا شــحادة ومصممــة
الرقــص والكوريوغرافيــة فــرح صالــح والكاتــب ومســاعد مؤســس
االطــال كريــم قطــان والمغنيــة والممثلــة ريــم تلحمــي باختيــار
12مشــاركً ا مــع نهايــة شــهر أبريــل .2018

من نحن

منذ  2004يجمع المركز الثقافي األلماني الفرنسي مؤسستين في مكان واحد في األراضي
الفلسطينية وهما :المعهد األلماني غوته و المعهد الفرنسي في رام الله.

و في قلب مدينة رام الله يحوي المركز الثقافي األلماني الفرنسي على مكتبة .ويعمل
المركز في مجاالت تعليم اللغتين األلمانية والفرنسية كما وانه يكرس جهوده في المجاالت
الثقافية والفنية بالتعاون مع شركاء محليين كما وان المركز يحتوي على صالة عرض وقاعة
ألغراض عدة.

من بامكانه االشتراك

الفنانون والعاملون في المجال الثقافي وعبر جميع الوسائط واالشكال والتي تكون اعمالهم
تتعلق بعملية السير والتجوال والمهتمون برياضة المشي (جسدياً أو مجازياً ) والحركة
(التحرك) والمقيمون في فلسطين أو فرنسا أو ألمانيا.

تقديم الطلبات

 نموذج الطلب باللغة االنجليزية

 ملف يحتوي على نماذج من عمل المشارك وأنشطته ،صورة شخصية ،مادة نظرية
وسمعية ،نماذج صوتية ،الخ
 السيرة الذاتية () PDF

الرجاء إرسال الطلبات إلى البريد االلكتروني  culture@iframallah.orgفي موعد أقصاه
األحد 22 ،نيسان 2018

نحن نمول

 تذكرة السفر الذهاب والعودة إلى بلد اإلقامة
 السكن والمصاريف اليومية
 المواصالت الداخلية
الرجاء االنتباه بان على الراغبين بالالشتراك في هذه الفعالية من كل من المانيا
وفرنسا ان عليهم متابعة شوؤن تأشيرات السفر بانفسهم .يرجى المالحظة أنه
سيتم تزويد مقدمي الطلبات من غزة بالمساعدة من قبل المركز الفرنسي اآللماني
بما يتعلق بالرسوم و في عمليات اصدار التصاريح

الجدول الزمني

 آخر موعد لتقديم الطلبات :السبت 22 ،أبريل 2018
 اإلعالن عن المقبولين :في نهاية شهر أبريل 2018
 فترة اإلقامة ستكون من يوم األحد 17 ،حزيران  2018وحتى يوم اإلثنين ،الثاني من تموز
( 2018سيتم االعالن عن المكان الحقا).
 يكون موعد الفعالية الفنية لـ  24ساعة بتاريخ السبت 30 ،حزيران  (2018سيتم االعالن
عن المكان الحقا)

APPLICATION
APPLICATION FORM

For more information
www.frenchgermanculturalcenter.org/en
For applications, contact us
culture@iframallah.org

Follow us on our Facebook
/ FGCC.Ramallah

PLEASE SUBMIT THE APPLICATION IN ENGLISH UNTIL SUNDAY 22nd APRIL 2018 TO
culture@iframallah.org
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS WHILE APPLYING, PLEASE SEND AN E-MAIL TO THE
PROJECT COORDINATOR: raneen.ibraheem@goethe.de

GENERAL INFORMATION
First name

Last name

Address

Date of birth

City and postal code

Country

Nationality (as indicated in passport)

Telephone number incl. country code
Skype ID

E-mail address

How did you hear about this project?

Are you applying as an individual or a collective (please note, only one application
form can be handed in per collective)
Individual

Collective

ABOUT YOUR WORK
Which field of the arts are you working in?
Film
Music

Visual Arts

Dance & Performance

Architecture & Landscape

Cultural or Curatorial practice

Website or links to your work (if available)

Other

Literature

1. Please state your motivation to apply to this project (maximum in 400 words)

2. Please state, in your own words, your academic, professional, artistic
and/or cultural background relevant to this project (maximum in 350 words)

3. State your ideas for participating in this project and your potential
contribution to the residency and the exhibition project as well as final 24hour artistic event (maximum in 600 words)

CHECKLIST


Application form in English

Portfolio excerpts
 Curriculum Vitae


AUTHORIZATION
I hereby certify, that the above information is true and correct.
Date
Name

 SUBMIT APPLICATION
Signature

Thank you for your application!

