Convocação para o Festival Fieber – Dias 5 ao 8 de outubro de 2017 - Haus 13 Pfefferberg e
Galeria Meinblau, Pfefferberg - Prenzlauerberg Berlim.
Chamamos todas as mulheres ibero-americanas artistas residentes de Berlim para as seguintes áreas:
Artes visuais, Fotografia, Videoarte, Teatro, Performances, Dança, Poesia, Contos Curtos, Música,
entre outras.
Por mulheres, entendemos que são todas aquelas que se reconhecem como tais, incluindo toda a
diversidade sexual, de gênero, de identidade, etc.
Nesta 4ª Edição do Festival Fieber, continuamos com a ideia de abrir um espaço para promover as
artistas ibero-americanas que vivem e trabalham em Berlim, como uma plataforma para inserir a
dinâmica da cidade, conhecer outras histórias, criar conversas, compartilhar experiências e
trabalhos. Acreditamos que trabalhando em colaboração teremos um maior impacto através da
difusão e união de contatos. Além de aproveitar um festival maravilhoso onde todos podem
contribuir com o que puderem / quiserem, haverá também a oportunidade de conhecer artistas de
diversas áreas.
LUGAR: O Pfefferberg

O Festival Fieber 2017 será realizado em dois espaços separados, porém dentro do mesmo local. O
Pfefferberg era originalmente uma cervejaria e após a queda do Muro (1989) foi ocupado e tornouse informalmente um importante centro cultural. Ao longo dos anos e das mudanças da cidade,
formalizou suas atividades. Hoje há uma variedade de lojas, empresas, hotéis, restaurantes, dois
teatros e diversos escritórios.
Haus 13 teatro é um teatro-escola (eventos Ausbildung) com toda a tecnologia
necessária para o desenvolvimento de eventos. Teremos apenas dois dias disponíveis no Teatro
Haus 13, Sábado dia 7 e domingo dia 8 de Outubro.

Teatro Haus 13

O cenário é 3x8mts mas pode ser estendido para 4x8mts conforme necessário. (A ser definido)
A quantidade de público permitido depende das dimensões do palco:
3x8mts o cenário pode acomodar 200 pessoas sentadas.
4x8mts o cenário pode acomodar 170 pessoas sentadas.Plano del Haus 13

Meinblau Projektraum (en el plano Haus 4)
O Projektraum Meinblau é uma associação de artistas que trabalham regularmente no local e
alugam o espaço ocasionalmente para projetos que julgam interessantes. Temos a sorte de que eles
gostaram do Fieber !! Vamos ter este espaço para 4 dias do Festival e alguns dias antes para a
instalação.

TIPOS DE TRABALHO E TEMA
Em teoria, não há nenhuma restrição para propostas de temas. Mas este ano nós decidimos que o
tópico / tema do festival será:
Quem sou eu?
(A pergunta que todo ser humano deve fazer pelo menos uma vez em sua vida. Neste caso, nós
pensamos como artistas, como migrantes e mulheres em nossas mais variadas diversidades, com
múltiplas origens, trabalhos, lutas, confusões, dúvidas, vulnerabilidades, dificuldades, pontos fortes,
privilégios, estradas e caminhos, que vivem e trabalham na capital de uma grande potência
europeia???? Berlim é a nossa casa, nosso habitat, nossa cidade e quem eu sou agora ..)
Então, se algum de seu trabalho é mais adequado para o assunto ou reflexão, o que acreditamos ser
bastante ampla, as chances são maiores para seu trabalho ser considerado para o evento. No entanto,
acreditamos que cada artista tem sua jornada pessoal e sabe o que quer apresentar. Acreditamos que
esse tema deixa a porta aberta para você mostrar quem você é e quais são suas preocupações e sua
maneira de se expressar, mas de forma profissional e contemporânea.
Para as artes cênicas (música, teatro, performance, dança, poesia ...) foram consideradas as
apresentações que já estiverem prontas. Preferivelmente, as que tiverem uma duração de 5 a 15
minutos. Poderá haver exceções, dependendo da qualidade da proposta/apresentação e será levado
em conta a possibilidade de ajuste ou adaptação para o programa, caso a apresentação merecer um
lugar especial. Se na apresentação tiver homens, mas a maioria seja mulheres e tenha um papel
principal, não haverá nenhum problema.
Galeria: As obras não podem ser muito grandes, pois a galeria é relativamente pequena.
Dependendo do número de participantes e as necessidades de cada artista, encontraremos espaço
para que todas as artistas selecionadas possam expor suas obras mais interessantes.
Na galeria há opções para projeções de vídeo-arte.
Quaisquer dúvidas, favor especificar no formulário de contato.
Principais critérios de seleção das apresentações / artistas
Após o encerramento da chamada selecionaremos artistas com base em critérios muito simples.
-Viver em Berlim
- Mulheres
- Demonstrar que você faz uma obra de arte séria e contemporânea para o seu ramo artístico.
- Que se preocupa com a sua apresentação e seu currículo.
-Criatividade, originalidade e profissionalismo da proposta e seu trabalho em geral.
- Preencher os formulários completos
- Que a sua proposta se encaixe de alguma forma para o tema deste ano do Fieber
-Espaço e tempo disponível para acomodar suas apresentações (teatro e galeria)
Datas do festival
Antes do festival, teremos pelo menos 2 reuniões (em setembro) com todos as artistas que irão
participar, para conhecer o lugar e coordenar os detalhes necessários. Nós vamos informar as datas
quando a seleção for feita.
1º dia. Quinta-feira 5 outubro
Abertura do festival será em torno das 19:00. Esse dia será principalmente para a abertura da

exposição na galeria. (Com a possibilidade de alguma peformance ou música). A experiência das
edições anteriores nos diz, que esse dia é mais para socializar e é difícil para as pessoas se
concentrarem e fazer silêncio. Qualquer projeto do tipo "ambiental" que não requer muita atenção
ou concentração por parte do público ou que não distraia o público da própria exposição pode ser
perfeitamente possível de se fazer.
2º dia. Sexta - feira, 6 de outubro
O primeiro programa de atividades dentro da galeria será realizado. Performance / conversas / etc a
ser definido. A galeria não é tão grande para acomodar tantas pessoas. Horários da noite.
3º dia. Sábado, 7 outubro
Sábado, 7 outubro - música, teatro, dança, poesia, etc.
Dois programas: das 16:00 às 18:30 Intervalo 20:00 e as 22:00. Então uma festa, um DJ ou banda ??
A galeria também será aberta para visitas. As atividades podem acontecer na parte da manhã, ou
dentro na galeria. (TBD)
4º dia e fechamento. Domingo, 8 de outubro.
O programa pode variar entre as atividades na parte da manhã, tarde ou à noite, dependendo das
propostas e da disponibilidade das artistas.
Dois programas: 15:00 às 17:00 e 18:30 Intervalo 21:00 e encerramento do Festival.
Acreditamos que 2-3horas de programa por dia é a melhor coisa no teatro, considerando a
possibilidade de fazer verificações de som, ensaios no salão, etc. O programa ainda não está
definido e será coordenado de acordo com as propostas artísticas e a disponibilidade das artistas.
Vamos ser flexíveis e tentar fazer algo criativo e variado. Queremos que cada programa tenha
bastante variedades, música, poesia, dança e teatro.
RECEBIMENTO DAS OBRAS
Montagem e recepção das obras: Terça-feira 3 de outubro (feriado) de 10:00-17:00 (horário a
confirmar)
A montagem será feita na quarta-feira 04 de outubro.
Desmontagem e recolha das obras da galeria no domingo, 8 de outubro de 22:00 horas
TEATRO E ENSAIOS
Para os ensaios e passagens de som, o teatro estará à nossa disposição no sábado, 7 e 8 de outubro
na parte da manhã.
RESTRIÇÕES de tempo e espaço
Devido a problemas com espaço e tempo para apresentações (ao vivo) será apenas 2 dias.
Dependendo do número de artistas e do tempo utilizado, especificaremos melhor as possibilidades
para apresentações.
Música, performance, dança, poesia (o que for ao vivo) entre 10-15min máximo por apresentação
(discutível e, dependendo da qualidade das propostas).
Para poder coordernar com o teatro os detalhes técnicos e de palco, pediremos para que essas
informações sejam preenchidas de acordo em um formulário. Após recebermos, passaremos para os
responsáveis no teatro poderem organizar tudo. Se algo em especial for necessário, iremos verificar

a possibilidade de adquirir ou alugar.
TIPO DE EVENTO E ORGANIZAÇÃO
É importante saber que estamos nos auto-organizando, somos um grupo independente colaborativo
de artistas mulheres ibero-americanas que moram em Berlim. Esta é a 4ª edição do Festival Fieber.
O festival Fieber é o único no seu gênero em Berlim e, provavelmente, em toda Alemanha. (mais
informações sobre o festival você pode ver aqui: http://fieberfestival.com).
Qualquer colaboração que você queira fazer para animar o festival, divulgações e promoções serão
muito bem-vindas e faz parte dos objetivos do festival; todas as envolvidas de alguma forma e que
sentem que podem participar nas muitas necessidades que surgem ao longo do caminho, será bemvindo. Durante as reuniões seguintes, onde as artistas participantes estarão confirmadas, vamos
analisar como você pode se envolver em algum lugar na organização.
Como o Fieber é financiado
Todas as pessoas que trabalham na Fieber fazem ad-honorem, ou seja, não cobramos por nosso
trabalho ou o tempo gasto. O Fieber é um projeto sem fins lucrativos. Quanto a despesas necessárias
para o festival, nós implementamos alguns fundos significativos, não ganhamos, mas estamos muito
felizes ter conseguido apoio financeiro para alugar a galeria.
Participação econômica de artistas
A taxa de participação para selecionada será de 15 euros por artista e para projetos ou grupos de
mais de 4 pessoas é de 40 euros por projeto, que servirão para despesas com aluguel de teatro,
técnicos, gravuras, lanches, publicidade, materiais, entre outros custos.
Doações
A entrada para as atividades de teatro e galeria são livres, mas doações são sugeridas (Spende) de 310 euros, de acordo com o bolso.
Venda de bebidas
Dentro da galeria e teatro existem espaços que podem ser usados para vender bebidas e podemos
lidar com isso à vontade.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Ao preencher este formulário sabendo que, além de um festival de arte, é um projeto de apoio,
colaboração e auto-gerido e que essas idéias são muito importantes para o desenvolvimento e a vida
do festival, de nós, como mulheres, artistas e migrantes que vivem em Berlim.
Para participar, você deve preencher todas as informações na no formulário on-line. Formulários
incompletos não serão aceitos. Por isso, todas interessadas devem ler com cuidado, coletar e
organizar todas as informações necessárias antes de nos enviar. O tempo para preencher todas as
informações será até dia 20 de agosto de 2017, data em que a chamada é fechada e propostas não
serão mais aceitas após essa data.
Além disso, você vai concordar que os textos e imagens que você enviar serão utilizados como
parte das campanhas e promoção do evento, antes, durante e após o evento.
Cada artista é responsável por trazer e remover os trabalhos na montagem e desmontagem.

Cada artista é responsável pelas despesas relativas à realização do seu trabalho, mostra, cenografia,
etc.
Lembramos que os alunas da UDK que participarem, poderão buscar financiamento da ASTA e
Frauenbeauftragte da UDK para a realização de projetos.
O resto das informações, atualizações, notícias, dados úteis serão enviados pós informativo uma vez
que recebermos o formulário e que você receber a confirmação da sua participação.
Respeito
Se você optar por participar é uma decisão sua, mas você tem que entender que é uma atividade
coletiva, onde cada um terá seu espaço e tempo. Nós não trabalhamos para qualquer artista em
particular, por isso pedimos o respeito com outras artistas e organizadoras, porque são poucos na
organização e isso, acredite ou não, envolve um monte de trabalho e faremos o possível para fazer
do festival dias especiais e memoráveis. Além disso, que o seu trabalho seja valorizado e visível
para um público amplo e diversificado.
ORGANIZAÇÃO Fieber 2017
CONTATO:
fieberfestival@gmail.com
Handy: 017644277015

