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Regionalna mreža Pan-Adria je koprodukcijski format partnerskih odrov iz regije med 
Jadranom, Alpami in panonsko nižino, ki želi okrepiti sodelovanje med vključenimi 

organizacijami, nuditi izbranim uveljavljenim ustvarjalcem ugodne pogoje za ustvarjanje 
in predstavitev novega dela ter prispevati k večji prepoznavnost sodobnega plesa v 

regiji. 
 

Pan-Adria vabi umetnike s področja sodobnega plesa, da se prijavijo na javni 
koprodukcijski razpis. 

Izbrana produkcija bo premierno predstavljena v ZPC (Zagrebački Plesni Centar) v 
mesecu septembru 2021.  

 
Pan-Adria zagotavlja: 

- Sofinanciranje produkcije predstave v višini 7000€ bruto 
- Podporo pri izvedbi premiere vključujoč tehnično podporo in dogovorjene promocijske 

aktivnosti 
- Podporo in sofinanciranje stroškov gostovanj na partnerskih odrih v obdobju enega 

leta po premieri v višini 1000€ bruto na posamezno gostovanje 
- Možnost uporabe vadbenih prostorov v partnerskih mestih in rezidenc pri nekaterih 

partnerjih mreže 
- Možnost mentorstva v času kreativnega procesa 

 
Prednostni kriteriji: 

- Posamezniki ali nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, na Hrvaškem in v 
Furlaniji-Julijski krajini 

- Uveljavljeni avtorji ali skupine iz področja sodobnih uprizoritvenih gibalnih praks 
- Celovečerne predstave namenjene odrasli publiki 

 
Prijava:  

Izpolnjen obrazec za prijavo v angleškem jeziku  
(⇨ http://materiali.spanskiborci.si/Pan-Adria_2021_2022/)  

pošljite na katja.gabrijelcic@en-knap.com najkasneje do nedelje, 11. aprila 2021 
 
 

Izbor: 
Izbor bo opravila sedemčlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov vseh partnerjev 

http://materiali.spanskiborci.si/Pan-Adria_2021_2022/
mailto:katja.gabrijelcic@en-knap.com


mreže Pan-Adria. Kandidati bodo obveščeni o rezultatih razpisa najkasneje do petka, 
23. aprila 2021. 

 
Dodatne informacije: 

Katja Gabrijelčič, katja.gabrijelcic@en-knap.com 
 

Cilj mreže Pan-Adria je: 
- Sodobnim uprizoritvenim gibalnim praksam omogočiti večjo vidnost in utrditi njihovo 

pozicijo v širšem družbeno-kulturnem okolju 
- Utrditi dialog in sodelovanje med organizacijami in umetniki v regiji 

- Ponuditi koprodukcijske pogoje za ustvarjanje in predstavitev nove, celovečerne 
predstave na partnerskih odrih 

 
Partnerji mreže Pan-Adria so: 

Zavod EN-KNAP (Center kulture Španski Borci) iz Ljubljane,  
Slovensko narodno gledališče iz Nove Gorice,  

Kulturno-umetniško društvo Moment iz Maribora,  
Hrvatski kulturni dom na Sušaku iz Reke,  

Zagrebački plesni center iz Zagreba, 
Mediteranski plesni center iz Svetvinčenata 

in 
Artisti Associati iz Gorice 

 
Finančna podpora: 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za  javno upravo Republike Slovenije v okviru 
platforme Neodvisni, Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, Mestna občina Maribor – oddelek za 

kulturo, Mestna občina Nova Gorica – oddelek za kulturo, Mestna občina Zagreb – oddelek za kulturo, 
Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške, Ministrstvo za kulturno dediščino in dejavnosti ter turizem 

Republike Italije, Regije Furlanija-Julijska krajina, Mesto Gorizia, Fundacija CaRiGo, Istrska županija 
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