
Робочі майстер-класи та екскурсії для мисткинь/митців у Німеччині
Для дахової організації вільних сценічних мистецтв у Гамбурзі (Dachverband freie 
darstellende Künste Hamburg) PK3000 організовує серію онлайн майстер-класів для 
зацікавлених з усієї країни, екскурсії та робочі зустрічі в Гамбурзі, а також обмін 
інформацією тут на сайті. NOTED призначений для мисткинь/митців, які більше не 
можуть працювати та творити у своїх країнах.  

Програма триває з серпня по грудень 2022 року і буде анонсуватися тут.  Участь у NOTED 
безплатна. Реєстрація noted@pk3000.de 

Якщо у вас є запитання до програми, запрошуємо вас на нашу щотижневу 
ознайомчу зустріч: ми охоче роз'яснимо деталі NOTED і спробуємо відповісти 
на ваші запитання або дати пораду. Посилання на онлайн зустрічі, щосереди о 
16:00. Hier geht es zum Online-Treffen, immer Mittwochs 16 Uhr. 

Для творчого обміну (ново) прибулих мисткинь/митців в Німеччину відтепер є 
відкрита Whatsapp група. Знайти тут! >>> Hier findest Du sie! <<<

19 серпня, 10:00 - 12:00, онлайн майстер-клас 
СТРАХУВАННЯ (VersicherungeN)
Цей майстер-клас розглядає різні варіанти медичного страхування для мисткинь/митців, 
які проживають у Німеччині. Основна увага приділяється страхуванню для 
самозайнятих осіб, зокрема Фонд соціального захисту митців (Künstlersozialkasse 
(КСК)). Крім того, будуть представлені й інші варіанти страхування, такі як 
страхування від нещасних випадків. Семінар англійською мовою, мова для запитань -  
німецька чи англійська. Якщо вам необхідний  переклад на іншу мову, просимо 
повідомити про це за тиждень до семінару: noted@pk3000.de 

22 серпня 16:00 - 18:00, онлайн консультація 
ВХОДЖЕННЯ В НІМЕЦЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ СВІТ
На цьому семінарі мисткині/митці, які не можуть творити у власних країнах 
отримають огляд німецького культурного ландшафту, особливо в області 
сценічного мистецтва та мистецтва перформансу (Darstellenden Künste/
Performing Arts). Що конкретно означає входження? З якою бюрократією 
змушені зіштовхнутися новоприбулі творці? Як можна подолати труднощі? 
Ведучі майстер-класу Омар Мохамад та Др. Фредеріка Тсаї (Omar Mohamad 
und Dr. Frederika Tsai) говоритимуть з учасниками про різні варіанти підтримки 
на основі знань та практичного досвіду та на конкретних прикладах разом 
опрацюють ймовірні рішення. 

Майстер-клас німецькою мовою, мова запитань арабська, німецька, 
англійська, китайська та мандаринська.

mailto:noted@pk3000.de
https://zoom.us/j/97401131908?pwd=aGxZOWoyQWZpeGpDL0o2dlRaUG1EQT09
https://chat.whatsapp.com/EHgw4e5duvbFjXjUC97U6e
mailto:noted@pk3000.de
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24 серпня, 16:00 - 18:00, онлайн майстер-клас 

ПОДАТКИ (STEUERN)
Цей майстер-клас містить найважливішу інформацію на тему самозайнятості 
(Selbständigkeit) для мисткинь/митців: від реєстрації діяльності в податковій до 
відмінностей між самозайнятістю (Selbständigkeit) і працевлаштуванням (Anstellung), а 
також будуть пояснені різні види самозайнятості: фрилансер і комерційний 
(freiberuflich und gewerblich). Також розглянеться тема прибуткового податку 
(Einkommensteuer) і податку з обігу (Umsatzsteuer) включаючи інформацію про те, що 
потрібно враховувати, коли йдеться про фінансування проєкту (Projektförderung) та 
план фінансування (Finanzierungsplan). 
Майстер-клас проходитиме англійською мовою, мова запитань німецька та 
англійська. Якщо вам необхідний  переклад на іншу мову, просимо повідомити 
про це за тиждень до семінару: noted@pk3000.de 

Онлайн консультація, запис за домовленістю, 

САМОЗАЙНЯТІСТЬ 
(FREIBERUFLICHKEIT)
Крім того, можна скористатися безплатними погодинними індивідуальними консультаціями 
(телефоном або відео). На  цих консультаціях можуть обговорюватися питання про 
адміністративні аспекти роботи мисткинь/митців у Німеччині та усе що з цим пов’язано. Мова 
не йде про податкові чи юридичні консультації. Запис beratung@touring-arests.info 

5 вересня, 16:00 -18:00, екскурсія/встановлення контактів в 
Гамбурзі, німецька/англійська 
ГАНГЕФІРТЕЛЬ


(GÄNGEVIERTEL E. V.)
Генгефіртель (Gängeviertel) — це самоврядний простір у центрі Гамбургу. Окрім 
майстерень, вечірок інших закладів та заходів, тут є виставкові та репетиційні 
простори, майстерні, радіостанція FSK і багато іншого на потреби людей мистецтва 
усіх галузей. Крістіне Ебелінг (Christine Ebeling) показує та пояснює нам, як 
використовувати цей простір і розповідає історію кварталу і його життя сьогодні.
 
14 вересня, 10:00 - 12:00, онлайн майстер-клас

ФІНАНСУВАННЯ ВІЛЬНОГО 
СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА В 
НІМЕЧЧИНІ

mailto:noted@pk3000.de
mailto:beratung@touring-artists.info
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На цьому семінарі ми розглянемо різні рівні фінансування, проєкти вільного 
сценічного мистецтва  в Німеччині. Ми поговоримо про те, як працює система 
підтримки, де можна її отримати і як можна комбінувати джерела. Мета 
майстер-класу запропонувати хороший вибір, аби кожен проєкт зміг знайти 
необхідну підтримку.

13 + 17 жовтня 13:00 - 17:00 онлайн майстер-клас, німецька мова

 

ВІД ПРЕС РЕЛІЗУ ДО 
САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ  
- Основи медіароботи для мисткинь/митців з міграційним досвідом

Майстер-клас (2 дні по 4 години) досліджує питання: що я можу зробити як 
мисткиня/митець аби бути поміченим ЗМІ? З якою інформацією цікаво та 
професійно представляю себе на своєму вебсайті? Як написати пресреліз? Що 
я можу зробити, аби моє мистецтво, а не місце походження стало центром 
медіа уваги?

24 жовтня, 10: - 12:00 , екскурсія/встановлення контактів в 
Гамбурзі, німецька мова  

ЗНАЙОМСТВО З КОМАНДОЮ: 
ТЕАТР ЛІХТОФ (LICHTHOF) 
 Ми відвідаємо театр «ЛІХТОФ» і порозмовляємо з художнім керівником Маттіасом 
Шульце-Крафтом (Matthias Schulze-Kraft).

Театр «ЛІХТОФ» - це продюсерський будинок, експериментальний простір і 
місце для вільного сценічного мистецтва. Художники з усіх дисциплін 
створюють і показують тут постановки близькі до духу часу. Театр співпрацює 
з гамбурзькими та національними групами та місцями, сприяє широкому 
мистецькому обміну та дає імпульси місцевій сцені. Особлива  увага 
приділяється просуванню молодих талантів і суспільним проєктам.

25 жовтня, 16:00-18:00, онлайн майстер-клас, німецька мова  

Структура гонорару 
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(Honorargestaltung): чому, навіщо і 
як?
Ти самозайнята мисткиня/самозайнятий митець і хочеш заробляти на життя 
власними проєктами? Аби виконувати цю роботу протягом багатьох років (тобто 
скільки ти бажаєш) твій гонорар не повинний бути просто цифрою, яку ти почув від 
інших. Гонорару має вистачати й він має бути розумним. Майстер-клас присвячений 
гонорарам. Ми навчимося їх добре рахувати.

27-30 жовтня, екскурсія/встановлення контактів у Гамбурзі 
(реєстрація до 24 жовтня)

ЗНАЙОМСТВО З КОМАНДОЮ: 
ВІЗИТ НА ФЕСТИВАЛЬ:  

ФЛЮКТОПЛАЗМА 
(FLUCTOPLASMA) 
ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВА, ДИСКУРСУ, РІЗНОМАНІТНОСТІ

Флюктоплазма - Гамбурзький фестиваль мистецтва, дискурсу та 
різноманітності, міждисциплінарний мистецький фестиваль, який втретє 
відбудеться в Гамбурзі з 27 по 30 жовтня 2022 року. Флюктоплазм пропонує 
сцену для різноманітних поглядів мисткинь/митців, колективів, спікерів - квір, 
євреї чи BI_PoC. Фестиваль взаємодії культури, демократії та солідарності - 
флюктоплазма - це 96 годин для мінливого суспільного життя міста.

Якщо ви хочете отримати квиток на фестиваль і відчути програму, 
реєстрація обов’язкова. Кількість фестивальних квитків обмежена. 
noted@pk3000.de

2.- 4.11.,  10:00 - 18:00, Гамбург (місце проведення повідомиться) 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОЄКТ 
ІНТЕНСИВ (ANTRAG INTENSIV)
Перший день: Концепція 
Триденний майстер-клас навчає самозайнятих мисткинь/митців технікам і навичкам 
успішної подачі заявки, а також  застосування та використання державного 
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фінансування. Перший день ми присвячуємо питанню: що таке успішний концепт 
проєкту і як мені сформулювати свої ідеї та думки так, щоб досягнути отримання 
фінансування (Förderinstitution)? Мова йде, з одного боку, про чітке та яскраве 
формулювання власної ідеї проєкту.
Другий день: КОМАНДА ТА ФІНАНСИ  

На другий день майстер - класу ми конкретизуємо розроблені ідеї проектів. Ми 

звіримо кількість робочої сили необхідної для завершення проєкту. Ми 

поговоримо про складову сильної команди. Перш за все, на основі плану 

проєкту та запланованої команди - надамо один переконливий, реалістичний і 

справедливий план витрат і фінансування проєкту. Це - запорука успішної 

заявки на фінансування проєкту.

Третій день: ПЛАНУВАННЯ ПРОЄКТУ ТА РОЗРАХУНКИ 
БЮДЖЕТУ  
У третій і останній день майстер - класу ми розберемося з важливими навичками 
управління виробництвом та питання поводження та обліку коштів. З одного боку - це 
перспективна реалізація можливого вільного культурного проєкту, з іншого боку ми 
розробляємо класичні формати використання коштів, такі як підтвердження 
використання коштів, квитанційні листи та цільові/фактичні розрахунки. Таким чином, 
майстер клас передає важливі й корисні навички, необхідні після успішної подавачі 
заявки та отримання проєктних коштів. 

ПІСЛЯ ІНТЕНСИВУ: ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
Після семінару всі учасники мають 3 години для персональної консультації щодо 
заявок на індивідуальні проєкти. Індивідуальні консультації можна призначити до 
кінця 2022 року.

7 листопада 10:00 - 14:00 онлайн майстер-клас, німецька мова 
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СТРАТЕГІЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 
ДЛЯ МИСТКИНЬ/МИТЦІВ

На цьому семінарі самозайняті мисткині/митці дізнаються як 

використовувати соціальні мережі для власної роботи. Які канали мають 

сенс і як у них працювати? Як створити власну спільноту та взаємодіяти з 

нею? Які інструменти допоможуть в організації? Як працюють алгоритми 

та моніторинг? Майстер-клас  як для початківців, так і людей, які бажають 

вдосконалити свою присутність у соціальних мережах. Якщо у вас є 

власний канал, вкажіть це при реєстрації.

16 листопада, 10:00 -1 2:00, екскурсія/встановлення контактів у 
Гамбурзі, німецька мова  

ЗНАЙОМСТВО З КОМАНДОЮ: 
ГОЛОВНЕ ВІЛЬНО (HAUPTSACHE 
FREI) – Фестиваль вільного 
сценічного мистецтва Гамбургу
Під час нашого візиту ми познайомимося з Крістіне Гроше та Єнсом Дітріхом 
(Christine Grosche und Jens Dietrich) з „Головне вільно". Це — 
міждисциплінарний фестиваль незалежного сценічного мистецтва в Гамбурзі. 
Мета - зробити вільну сцену видимою та відчутною у всьому її розмаїтті, 
представити широкій аудиторії особливі виробництва, а також надати акторам 
незалежної сцени дискурси та можливості обміну у формі семінарів, лекцій та 
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дискусій (національних та місцевих). Фестиваль створює структури, в яких 
можуть виникати та консолідуватися нові процеси.

24 листопада, 10:00 - 12:00, екскурсія/встановлення контактів у 
Гамбурзі, німецька 

ЗНАЙОМСТВО З КОМАНДОЮ: 
ФЛЮКТОПЛАЗМА 
(FLUCTOPLASMA) – ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВА, 
ДИСКУРСУ, РІЗНОМАНІТНОСТІ
Флюктоплазма - Гамбурзький фестиваль мистецтва, дискурсу та 
різноманітності, міждисциплінарний мистецький фестиваль, який відбудеться 
втретє з 27 по 30 жовтня 2022 року в Гамбурзі. Фестиваль пропонує сцену для 
різноманітних поглядів мисткинь/митців, колективів, спікерів - квір, євреїв чи 
BI_PoC. Фестиваль взаємодії культури, демократії та солідарності - 
флюктоплазма, це 96 годин для мінливого суспільного життя міста. Під час 
екскурсії у вас є можливість познайомитися з засновниками й відчути 
творчість за лаштунками.

28 листопада, 16:00 - 18:00 /встановлення контактів у Гамбурзі, 
німецька мова 

ЗНАЙОМСТВО З КОМАНДОЮ: 
КАМПНАГЕЛЬ І МІГРАНТПОЛІТАН 
(KAMPNAGEL UND 
MIGRANTPOLITAN)

Кампнагель є одним із найважливіших і найбільших мистецьких центрів Європи. 
Відомий як важлива платформа для інноваційного перформансу, театру, танцю та 
інших суміжних мистецтв як у міжнародному, а також у місцевому контексті. 
Кампнагель зарекомендував себе як інституція для відомих імен міжнародної 
мистецької сцени таких як, Пітер Брук, Роберт Вілсон, Піна Бауш, Роберт Лепаж, 
Аріанна Мноучкіна, Розаз, Дамб Тайп (Peter Brook, Robert Wilson, Pina Bausch, Robert 
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Lepage, Arianne Mnouchkine, Rosas, Dumb Typ), а також для молодих, невідомих 
виконавців, для яких Кампнагель став трампліном для подальшого міжнародного 
визнання.
Транснаціональний простір зустрічей і дій для мігрантів, жителів Гамбурга та 
усіх новоприбулих. EcoFavela спочатку аналог Rote Flora - спершу соціальна 
місце Гамбурзької групи мисткинь/митців Baltic Raw. Слугувала  тимчасовим 
приміщенням для членів Лампедузької групи (вимушені переселенці з різних 
країн Африки). З 2015 року MIGRANTPOLITAN - набула нового напрямку як 
місце сучасних дискурсів про інтеграцію, асиміляцію та емансипацію. 
МІГРАНТОПОЛІТАН слугує місцем для малих спільнот і, таким чином, 
лабораторією для майбутнього суспільства створено колективно і рівноправно 
як мігрантами, так і не мігрантами. Команда складається з колишніх членів 
Lampedusa Group, Refugee Radio Network і гамбурзьких художників, 
драматургів та активістів. Мета – створення різних спільнот спільними акціями 
та діями.


