
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΙΌ 
ΤΕΎΧΌΣ 1º 

ΚΑΛΩΣ ΌΡΙΣΑΤΕ ΣΤΌ ΕΡΓΌ GIGGING-4-LIVING!

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργηθεί περιεχόμενο που να χρησιμεύει ως βάση για 
τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες προέρχονται από πολύ ξεχωριστούς τομείς όπως η μουσική, ο χορός και 
η υποκριτική. Πρόκειται για ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μείνουν εντελώς στάσιμοι, άνεργοι, χωρίς 
νέες δουλειές λόγω της πανδημίας COVID-19.

Υπό αυτή την έννοια, το Gigging-4-Living αναπτύσσει εργαλεία ώστε να είναι δυνατό να ανατραπούν τα 
δεδομένα και να βγουν νικητές από αυτή την κατάσταση, που τάραξε όλα τα όνειρα και την εργασία τους.

ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΣΧΗΜΑ ΤΌΎ GIGGING-4-LIVING:

Το έργο αναπτύσσεται από οκτώ εταίρους από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες:

1
Malta College Of Arts 
Science And Technology  
Μάλτα

2 FO- Aarthus  
Δανία

3 Future In Perspective 
Ιρλανδία

4 Skills Elevation FHB 
Γερμανός

5 Infodef
Ισπανία

6 Aliance Lektoru a Konzultatu 

Τσεχική Δημοκρατία

7 RightChallenge 

Πορτογαλία

8 Enoros Consuting Limited  
Κύπρος



ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ;

Το έργο αυτό μετρά ήδη έξι μήνες. Ξεκινήσαμε υλοποιώντας μια εκδήλωση που διοργανώθηκε με φυσική 
παρουσία στην Ιρλανδία, όπου συγκεντρώθηκαν καλλιτέχνες από όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, με 
θέμα τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και το κατά πόσο αυτή η κατάσταση επηρέασε τη 
ζωή και την ανθεκτικότητά τους.

Μετά από αυτήν την εκδήλωση, πραγματοποιήσαμε μια υβριδική συνάντηση του προσωπικού, που 
πραγματοποιήθηκε υπό τη φιλοξενία των συνεργατών από τη Δανία, στις 18 Νοεμβρίου 2021, στο 
Άαρχους.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου αφορούν στη δημιουργία ευκαιριών για καλλιτέχνες που 
προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες της πανδημίας. Προσφέρονται επίσης εργαλεία για το 
χτίσιμο ανθεκτικότητας στον τομέα των παραστατικών τεχνών κατά της πανδημικής κρίσης. Τέλος, θα 
δημιουργηθεί ένα MOOC και μια κοινότητα ανταλλαγης πρακτικών που θα διευκολύνει και βοηθήσει 
όλους τους καλλιτέχνες που χρειάζονται υποστήριξη για την ανάπτυξη νέου υλικού.

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν». Αριθμός έργου: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953


