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BEURZENPROGRAMMA 2015 

deAuteurs is een onafhankelijke Belgische auteursvennootschap, actief in verschillende artistieke 

domeinen zoals film, televisie, theater, literatuur en illustratie. Ze werd opgericht in de schoot van de 

internationale Franse beheervennootschappen SACD en Scam om de dienstverlening nog beter op 

Nederlandstalige auteurs te kunnen afstemmen.  

deAuteurs staat haar leden bij met gratis professioneel en juridisch advies en beheert hun auteursrechten  

Met Erik Vlaminck, Koen Stassijns, Carlo van Baelen, Gerda Dendooven, Paul Pourveur en Rik D’hiet, in de 

raad van bestuur en een enthousiast team is een dynamisch beheer verzekerd, “door auteurs, voor 

auteurs.” 

 

Ondersteuning van auteursprojecten 

Met het beurzenprogramma wil deAuteurs in samenwerking met SACD en Scam haar leden ondersteunen 

op momenten waarop ze dat het meest nodig hebben. Het aanbod is divers en de selectiecriteria zo 

objectief mogelijk.  

Hierna volgt een synthese van de beschikbare beurzen in 2015. Meer informatie vindt u binnenkort op 

onze website www.deauteurs.be. 

Voor meer informatie over dit programma kunt u ook contact opnemen met Barbara Cardoen van de 

Auteursdienst – 02/551.03.42 of bcardoen@deauteurs.be. 
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I  LITERATUUR – STRIPS – ILLUSTRATIES 

Schrijf- en ontwikkelingsteun 

 Beurs voor de ontwikkeling van een literair project - 1000€ 

 Beurs voor de ontwikkeling van een strip - 1000€ 

 Beurs coaching stripproject - 750€ 

 Beurs voor schrijversresidentie bij Passa porta Brussel 

 Beurs advies bij manuscript- 250€ 

 

Steun aan verspreiding en promotie 

 Beurs “Een ticket voor …. ” (Bologna, Angoulême, Frankfurt,…) - 250€ tot 750€ 

 

II   PODIUMKUNSTEN  

Schrijf- en ontwikkelingsteun 

 Beurs schrijven van een theatertekst  - 1500€ 

 Beurs voor de ontwikkeling van een theaterproject  - 1000€ 

 Beurs “1500 uur repetitietijd” - 500€ 

 Beurs voor componeren van scènemuziek - 750€ 

 Beurs projectadvies - ontmoeting met een expert - 250€  

 

Steun aan verspreiding en promotie 

 Beurs voor integrale opname theater-, dans- of circusproductie - 1250€ 

 Beurs “Een ticket voor… Avignon” 
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III   AUDIOVISUELE FICTIE/ NON-FICTIE  - ANIMATIE - RADIO  

Schrijfsteun 

 Beurs afstudeerfilm fictie/non-fictie-  1000€ 

 Beurs dossieraanleg scenariosteun fictie langspeelfilm - 1000€ 

 Beurs projectadvies (film/kortfilm/animatie/tv) - ontmoeting met een expert - 250€   

 Beurs schrijfresidentie voor animatoren in l’Enclume –2 auteurs, totaalbedrag 2500€ 

 Beurs voor de afwerking van een documentaire in eigen productie - 1000€ 

 Beurs voor de ontwikkeling van een documentaireproject - 1000€ 

 Beurs projectadvies (radiodocumentaire) - ontmoeting met een expert - 250€  

 

Ontwikkelingsteun 

 Beurs pitchen van fictieproject – FIPA en La Rochelle 

 Beurs “een ticket voor … (Cannes, Annecy, IDFA..)” 

 

 

Steun aan verspreiding en promotie 

 Beurs voor ondertiteling van een kortfilm - 750€ 

 

Opleidingsteun  

 Beurs voor deelname aan een opleiding, workshop, …  - 250€ tot 750€ 

 

 

 

 

 

 

 

 


