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BEM-VINDO AO PROJETO GIGGING-4-LIVING!

O principal objetivo deste projeto é criar conteúdos que sirvam de base para os artistas. Os artistas são 
das mais diversas áreas, como a música, a dança e a representação. Trata-se de pessoas que viram as suas 
vidas completamente estagnadas, sem trabalho, sem novos projetos devido à pandemia COVID-19.

Neste sentido, a Gigging-4-Living está a desenvolver ferramentas para que seja possível virar e sair 
vitoriosa desta situação, que sacudiu todos os seus sonhos e projetos.

GIGGING-4-LIVING PARCEIROS DO PROJETO

O projeto é desenvolvido por oito parceiros de oito países europeus:

1
Malta College Of Arts 
Science And Technology  
Malta

2 FO- Aarthus  
Dinamarca

3 Future In Perspective 
Irlanda

4 Skills Elevation FHB 
Alemanha

5 Infodef
Espanha

6 Aliance Lektoru a Konzultatu 

República Checa

7 RightChallenge 

Portugal

8 Enoros Consuting Limited  
Chipre



O QUE VEM A SEGUIR?

Este projeto já conta com seis meses. O projeto começou por implementar um evento presencial, que teve 
lugar na Irlanda, onde reunimos alguns artistas das várias áreas e falámos sobre os desafios e como esta 
situação mudou a sua vida e resiliência. 

Na sequência deste evento, realizamos uma reunião híbrida, organizada pelo nosso parceiro na Dinamarca 
em 18 de novembro de 2021.

NOTAS FINAIS

O maior objetivo passa por criar oportunidades para os artistas performativos que viveram numa 
pandemia. Também criar ferramentas para construir resiliência dentro do setor da arte performativa 
durante uma pandemia. E, por último, criar um MOOC e uma comunidade de prática que facilite e ajude 
todos os artistas que precisam de ajuda para o desenvolvimento de novos conteúdos.

“O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão 
não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida”. Número do projeto: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953


