A jeni ju një artist i ri i cili e pyet vehten se si ta ndërtoj karrierën e tijë?
A dëshironi të mësoni si ta krijoni portofolion tuaj profesionale?
A dëshironi të mësoni se ku mund të kërkoni fonde për artistët e rinj dhe të
mësoni se si të aplikoni për grante?
A dëshironi të rrjetëzoheni me artistët e rinj dhe krijoni projekte së bashku?
Bashkangjituni projektit " Connector " i krijuar për
Artistët e rinjë në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kosovë
Ne ju ofrojmë një vit mentorim falas dhe edukimin jo-formal për
20 artistë të rinj

art∡ngle Zhvillimi i Kulturës Ballkanike nis projektin "Conector - Fuqizimi i Artistëve të Rinj të Ballkanit " në
Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë .
Projekti synon ti forcojë kapacitetet profesionale të artistëve të rinj përmes formave të ndryshme të
edukimit joformal , programit mentorial dhe rrjetëzimit .
Ai është dizajnuar për ta rritur komunikimin dhe bashkëpunimin në mes të artistëve , identifikojë dhe
ndërlidhë boshllëqet në sistemin ekzistues edukativ , dhe ngrisë rëndësinë e artit në formësimin e shoqërisë.
Artistët e rinj të gatshëm për ta zhvilluar praktikën e tyre artistike janë të ftuar ti bashkangjiten projektit dhe
për të punuar në:
• Krijimi i platformës "online" të shërbimit për artistët e rinj
• Krijimi i programit mentorial
• Inicimi i krijimeve të përbashkëta - artistike në mes të artistëve të rinj
• Krijimi i promovimit publik të artistëve të rinj
• Inicimi i Fondit për artistët e rinj
Artistët e rinj do të marrinë përkrahjen e duhur në këto aktivitete të përmendura si më lartë nga mentorët,
ekspertët dhe artangle.
Studentët e artit (arti vizuel,muzikës,artet performuese,litërsi) në vitin e fundit të edukimit të tyre, dhe
artistët të cilët kanë diplomuar në mes të shtatorit 2012 dhe shtatorit 2015 janë të pranueshëm që të
aplikojnë për pozitën e bartësit të Projektit.
Aplikantët ftohen që ta dërgojnë një CV/biografi të shkurtër,deri në tri linqe prezantimi me punimet e tyre
artistike (ëebfaqet personale,portfoliot online,muzikë ose video online , etj.) dhe një Letër Motivimi (1 faqe)
në connector@artanglebalkans.net
Selektimi i artistëve të rinj fillimisht bazohet në Letrën Motivuese e cila duhet ti mbulojë tri temat pasuese:
Çka pres unë si artist i ri ekspert nga projekti ; Si e shoh veten në projekt dhe çka nënkupton arti për mua?
Afati i fundit për aplikim është 10 dhjetori 2015
Connector është përkrahur nga Prince Claus Fund dhe art∡ngle

