
 
Jeugdproductieronde 

Ondersteuning voor producties van circusateliers 
 

 
Doel 

- Ondersteuning van jeugdproducties met een duidelijke artistieke visie 
- Extra uitdaging voor jongeren in de circusateliers 
- Talentontwikkeling en podiumervaring 

 
Voorwaarden 

- De aanvraag wordt ingediend door een organisatie met rechtspersoonlijkheid. 
Een natuurlijk persoon kan geen aanvraag indienen 

- De ondersteuning dient voor het artistieke creatieproces 
- De productie is bedoeld om te worden opgevoerd voor een publiek, maar kan iets 

anders zijn dan een podiumvoorstelling (bv. een locatieproject) 
- Een creatieproces kan maar één keer ondersteuning krijgen 
- Per circusatelier kunnen maximum twee aanvragen worden ingediend per ronde 
- Bij alle promotie voor de voorstelling wordt het logo van het Circuscentrum 

vermeld 
 
Criteria waarop de aanvraag beoordeeld wordt 

- Het project (de creatie) overstijgt de reguliere werking van het atelier 
- Het project is artistiek en/of sociaal artistiek en betrekt meerdere jongeren uit 

het circusatelier 
- Een projectvoorstel  met een duidelijke (middel)lange termijnvisie is een 

pluspunt 
- Samenwerking met een externe regisseur of artistieke begeleiding is een 

pluspunt 
- Samenwerking met lokale (artistieke) partners (zowel voor creatie als voor 

spreiding) is een pluspunt 
- De haalbaarheid van de aanvraag op vlak van timing en organisatie 

 
Procedure voor de aanvraag 
De aanvraag (via het invulformulier) wordt ingediend uiterlijk op 15 november van het 
jaar voorafgaand aan de première van de productie. Mail het ingevulde formulier naar 
nele@circuscentrum.be 

 
 
Procedure van de ondersteuning 

- De ondersteuning bedraagt maximaal € 2.500. 
- De dossiers worden geëvalueerd door een onafhankelijke jury. 
- Iedere aanvrager krijgt, indien gewenst, de kans zijn dossier mondeling toe te 

lichten voor de jury. 
- De mate van de ondersteuning is afhankelijk van de score toegekend door de jury 

en van de beschikbare middelen. Ten laatste op 31 januari van het jaar volgend 
op de aanvraag zal de ondersteuning bekend gemaakt worden. 
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- Bij goedkeuring van de aanvraag wordt 60% van de toegekende ondersteuning 
uitbetaald. De factuur voor het voorschot van de subsidie wordt ten laatste één 
maand na de goedkeuring van de subsidie opgestuurd t.a.v. Circuscentrum. 

- Circuscentrum wordt steeds op de hoogte gebracht van wijzigingen in het 
creatieproces t.o.v. de aanvraag. Indien een creatie niet kan doorgaan dienen de 
reeds de gemaakte kosten verantwoord te worden. De rest van het voorschot kan 
teruggevorderd worden.  

- Enkel na volledige afhandeling van een vorig dossier kan men aanspraak maken 
op een nieuwe ondersteuning. 

 
Evaluatie en saldo 
Twee maanden na de première wordt de inhoudelijke evaluatie samen met de factuur 
voor het saldo ingeleverd. Financiële bewijsstukken hoeven niet meegestuurd te 
worden, maar kunnen steeds worden opgevraagd. 
Het saldo van 40% wordt uitbetaald na goedkeuring van de evaluatie.  
 
Vragen? 
Mail naar julie@circuscentrum.be.  
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