
Έκτακτη Υποστήριξη Καλλιτεχνών και Δημόσιων Χώρων 

Alliance of Resident 
Theatres/New York Nέα Υόρκη 

Παροχή έκτακτης 
οικονομικής 
υποστήριξης σε μικρά 
θέατρα στη Νέα 
Υόρκη για τη στήριξη 
καλλιτεχνών και τη 
συνέχιση του 
καλλιτεχνικού έργου 
τους. 

Artists for Humanity Βοστώνη  

Παροχή ευκαιριών σε 
νέους ανθρώπους της 
Βοστώνης για 
δημιουργική 
απασχόληση, 
καθοδήγηση και 
έκφραση μέσω της 
τέχνης.  

ArtsPool 

Nέα Υόρκη 

Ενίσχυση μη 
κερδοσκοπικών 
πολιτιστικών 
οργανισμών της Νέας 
Υόρκης, προκειμένου 
να επικεντρωθούν 
στα καλλιτεχνικά 
προγράμματά τους, 
μέσω της παροχής 
συγκεντρωτικής 
διοικητικής 
υποστήριξης και 
καινοτόμων λύσεων. 

 BRIC Nέα Υόρκη 

Στήριξη της 
καλλιτεχνικής 
κοινότητας με έδρα 
το Μπρούκλιν και 
εμπλουτισμός του 
διαδικτυακού 
καλλιτεχνικού 
περιεχόμενού της. 

Dance/NYC  Nέα Υόρκη 

Υποστήριξη 
εκατοντάδων 
χορευτών και ομάδων 
χορού στη Νέα Υόρκη 

http://www.art-newyork.org/
http://www.art-newyork.org/
http://afhboston.org/
http://artspool.co/
http://www.bricartsmedia.org/
http://www.dance.nyc/


με έκτακτη 
οικονομική 
υποστήριξη μέσω 
του  COVID-19 Dance 
Relief Fund 

Gibney   ΗΠΑ 

 Παροχή ολιστικής 
στήριξης έκτακτης 
ανάγκης στην 
κοινότητα του χορού, 
μέσω της 
πρωτοβουλίας 
Rebuilding Blocks του 
οργανισμού. 

International Studio & 
Curatorial Program 

Nέα Υόρκη 

Στήριξη σύγχρονων 
καλλιτεχνών μέσα 
από το Reimagining 
Residencies, μια 
ομάδα δεκάδων μη 
κερδοσκοπικών 
οργανισμών στη Νέα 
Υόρκη, όπως το ISCP, 
που διαχειρίζεται τη 
δωρεά. 

Lincoln Center for the 
Performing Arts  Nέα Υόρκη 

Ανανέωση και 
επαναπροσδιορισμός 
του χώρου της 
πανεπιστημιούπολης 
για το κοινό, 
συνολικού εμβαδού 
65 στρεμμάτων, σε 
συνεργασία με το 
Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), 
στην Αθήνα. 

New York Public Radio   Νέα Υόρκη  

 Παροχή ζωτικής 
υποστήριξης σε 
καλλιτέχνες, με τη 
μορφή 
προγραμμάτων 
φιλοξενίας 
(residencies), 
ραδιοφωνικού 

http://www.dance.nyc/programs/funds/CoronavirusDanceReliefFund
http://www.dance.nyc/programs/funds/CoronavirusDanceReliefFund
https://gibneydance.org/
https://iscp-nyc.org/
https://iscp-nyc.org/
http://www.lincolncenter.org/
http://www.lincolncenter.org/
https://www.nypublicradio.org/


χρόνου, και 
προώθησης, μέσω της 
πρωτοβουλίας Salute 
to the Arts του WQXR. 

 Pioneer Works  Nέα Υόρκη 

Η δωρεά υποστηρίζει 
τη συνέχιση δωρεάν 
καλλιτεχνικών και 
επιστημονικών 
προγραμμάτων για 
νέους ανθρώπους στη 
συνοικία Red Hook 
του Μπρούκλιν, μέσα 
από κοινοτικά και 
σχολικά 
προγράμματα. 

Playwrights Horizons   Νέα Υόρκη 

 Προσφορά 
επιχορηγήσεων 
έκτακτης ανάγκης, 
ύψους $1.000, σε 
περισσότερους από 
130 μεμονωμένους 
επαγγελματίες 
θεάτρου, μέσω του 
Artists’ Relief Fund. 

Swiss Institute Nέα Υόρκη 

Στήριξη 15 
οργανισμών στη Νέα 
Υόρκη που 
υποστηρίζουν 
καλλιτέχνες, όπως 
μεταξύ άλλων του 
Swiss Institute, μέσω 
του συνεργατικoύ 
fund που έχει 
ξεκινήσει με 
πρωτοβουλία του 
οργανισμού. 

The Actors Fund ΗΠΑ 

Παροχή υπηρεσιών 
έκτακτης βοήθειας 
και υποστήριξης σε 
άτομα που 
εργάζονται στους 
κλάδους της 
ψυχαγωγίας και των 

http://www.lincolncenter.org/
http://pioneerworks.org/
https://www.playwrightshorizons.org/
http://www.swissinstitute.net/
http://actorsfund.org/


παραστατικών 
τεχνών. 

The Indie Theater Fund  Νέα Υόρκη 

Σε συνέχεια 
προηγούμενης 
δωρεάς για την 
ενίσχυση του 
πειραματικού, 
ανεξάρτητου θεάτρου 
της πόλης, μία νέα 
δωρεά του ΙΣΝ θα 
προσφέρει μικρό-
επιχορηγήσεις 
έκτακτης ανάγκης σε 
ευπαθείς ομάδες 
εργαζομένων του 
πολιτιστικού τομέα, 
μέσω του 
συνεργατικού 
ταμείου Cultural 
Solidarity Fund που 
ενισχύεται από το 
Indie Theater Fund. 

The Moth  ΗΠΑ  

 Αξιοποίηση της 
αφήγησης σαν ένα 
μονοπάτι προς τη 
συλλογική ψυχική 
υγεία και την 
ευημερία της 
κοινότητας, 
αναδεικνύοντας τις 
ιστορίες όσων 
επλήγησαν 
περισσότερο από την 
πανδημία. 

The Field   Νέα Υόρκη 

 Παροχή μίας σειράς 
εργαλείων και 
υπηρεσιών, με τίτλο 
«Vision Plan: Life 
Preparedness for 
Artists», η οποία θα 
βοηθήσει τους 
καλλιτέχνες να 
αποκτήσουν 
οικονομική 

http://www.indietheaterfund.org/
https://themoth.org/
https://www.thefield.org/


σταθερότητα, να 
αναπτυχθούν 
επαγγελματικά και 
προσωπικά. 

The Trust for Governors Island  Νέα Υόρκη 

Εμπλουτισμός του 
τεράστιου δημόσιου 
χώρου του νησιού με 
καλλιτεχνικές 
αναθέσεις που 
ασχολούνται με 
θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, η 
βιωσιμότητα, η 
φυλετική ισότητα και 
η κοινωνική 
δικαιοσύνη. 

United States Artists HΠΑ 

Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση με δωρεά 
ύψους $5000 για την 
κάλυψη βασικών 
αναγκών 
καλλιτεχνών που 
ζουν στις ΗΠΑ μέσω 
του Artist Relief Fund. 

 

https://www.snf.org/en/grants/grantees/s/summer-search-new-york-city/emergency-relief/
http://www.unitedstatesartists.org/
http://www.artistrelief.org/

