
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/13/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
וויכטיגע פינאנצירונג צו טרייבן די -מיליאן דאלערדיגע אין קריטיש  45גאווערנער האקול אנאנסירט 

 ערהוילונג פון דער נָאנּפרָאפיט קונסט און קולטור סעקטאר 
   

NYSCA 300ארגאניזאציעס און איבער  1,000׳ס רונדע דריי גרענטס וועלן אינוועסטירן אין איבער 
 ראיאנען פון ניו יארק סטעיט  10 ארטיסטן לענגאויס אלע

  
NYSCA  מיליאן דאלער אין אגענטור׳ס ערשטע דריי רונדעס פון   80האט אויסגעטיילט איבער

 פינאנצירונג.  
   

מיליאן דאלער אין גרענט אויסטיילונגען דורך דער ניו   45גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן 
יאר וועלן  -היי NYSCA(. גרענטס אדמיניסטרירט דורך NYSCAקונסט )יארק סטעיט קאונסיל אויף  

וויכטיגע הילף אונטערצוהייבן נָאנּפרָאפיט קונסט און קולטור ארגאניזאציעס און -באזארגן קריטיש
 יעריגע ערהוילונג פראצעס.  -ארטיסטן אזוי ווי זיי לאזן זיך אין גאנג אויף א דינאמישער מולטי

   
מאכונג פראצעס צו -פארגעשטעלטער גרענט-האט ארויסגעברענגט א ווידער NYSCA, 2021אין יוני 

העכערן צוטריט צו סטעיט פינאנצירונג דורך פארברייטערטע בארעכטיגקייט וואס האט ארומגענומען א 
פראצענטיגע העכערונג אין   40ברייטער ריי קונסטמאכן אין ניו יארק סטעיט, און געפירט צו באלד 

ביז היינט. נאכפאלגנדיג א גלאטער אפליקאציע פראצעס, וועט דער   2022פאר פינאנץ יאר  אפליקאציעס
אגענטור פארזעצן ווייטער צו שטיצן די וועלכע זענען שווער באטראפן געווארן דורך די אנגייענדע  

 דורך בייגזאמע פָאנדינג אקאמאדירונגען.   19-ווירקונגען פון קָאוויד
   

וויכטיגער סעקטאר אין אונזער עקאנאמיע, און אזוי  -ן פון לאנג אן געווען א קריטיש״קונסטווערק איז שוי 
נייטיג אז מיר זאלן טון אלץ  -ווי מיר זעצן פאר ווייטער איבערצובויען א שטערקערע ניו יארק, איז העכסט

  זאגט.האט גאווערנער האקול געוואס מיר קענען צו העלפן דער אינדוסטריע צו ווידעראמאל בליען,״ 
״די אויסטיילונג באקומער פארטרעטן די בעסטע פון וואס ניו יארק׳ס לעבהאפטע קאמיוניטיס האבן  

אנצובאטן און מיט די פָאנדינג אין האנט וועלן זיי קענען נישט נאר פארזעצן זייער שאפערישע און  
 ייער אייגענער שכינות.״  אויפלעבונג אין ז-אינספירירנדע ארבעט, נאר עס וועט אויך העלפן טרייבן ווידער

   
NYSCA  ,׳ס רונדע דריי גרענטס רעכענען אריין שטיצע פאר ארגאניזאציעס, שטיצע פאר ארטיסטן

ספעציעלע געלעגנהייטן, און ערהוילונג גרענטס. אלע פיר קאטעגאריעס פון פינאנצירונג באזארגן פאר  
רצוהייבן זייער ערהוילונג פראצעס אין  נייטיגע געלטער אונטע-ארגאניזאציעס און ארטיסטן מיט העכסט

  60אפרוף צו דער געפערליכער עקאנאמישער ווירקונג פון די פארלאפענע אנדערטהאלבן יאר. איבער 
מיליאן   1גרענט באקומער האבן ארגאניזאציע בודזשעטן פון  2022׳ס פינאנץ יאר NYSCAפראצענט פון 

 דאלער אדער ווייניגער.  
   



NYSCA  ״ דירעקטאר מארא מאנוס האט געזאגט,עקזעקיוטיווNYSCA   וואלט געוואלט אויסדרוקן
אונזער ריזיגע דאנקבארקייט פאר גאווערנער האקול און די סטעיט לעגיסלאטור פאר זייער אפרוף  

מיליאן דאלער פאר קונסט דורכאויס א צייט פון טיפע עקאנאמישע נויט און   105אינוועסטירונג פון  
רע צילן פון דער טראנספארמירנדע יאר רעכנט אריין שאפן גרעסערע צוטריט,  שוועריגקייט. אונזע

׳ס פינאנצירונג.  NYSCAאנבאטנדיג בייגזאמע פינאנצירונג לייזונגען, און עלימינירן איינצוימונגען צו 
אנטוויקלען אונזערע  -אונזער אויסערגעווענטליכע פעלד׳ס איינזאג איז געווען בייהילפיג אין ווידער

צעסן. מיר זענען דאנקבאר פאר יעדער ארטיסט, קולטורעלע ארבעטער, און ארגאניזאציע פאר פרא
זעצט פאר ווייטער זיך צוצופאסן צו טרעפן צו די   NYSCAאנטיילנעמען אין אונזער פראצעס אזוי ווי 

 פאדערונגען פון היינט און מארגן.״  
   

NYSCA  ,סיל וויל אנערקענען די סערוויס פון  ״קאונפארזיצער קאטערינע ניקאלס האט געזאגט
-פראפעסיאנעלע פיער איבערזיכט פאנעליסטן פון לענגאויס ניו יארק סטעיט. זייער קריטיש  135אונזער 

מיט די אפוטרופוס׳שאפט פון   מאכן פראצעס, צוזַאמגעּפָארט-אונזער גרענטויכטיגע ראלע אין ו
NYSCAערלויבט פאר די קאונסיל אויפצוהאלטן   ׳ס פראגראמען, און אפעראציעס מאנשאפטן האבן

ארגאניזאציעס. מיר אנערקענען די וויכטיגקייט פון די   1,000רעקאמענדאציעס אין שטיצע פון איבער 
פינאנצירונג פאר אונזער גרענט באקומער, און מיר קוקן ארויס צו דערשפירן זייער ארבעט אין די  

גע שאפערישע סעקטאר ציעט צו באזוכער פון  נויטי-קומענדע חדשים. די לעבהאפטע און העכסט
לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן און ארום די וועלט, און מיר שטייען גרייט מיט אפענע ארעמעס זיי 

 צוריק אויפצונעמען זיכערערהייט.״  

   
 אויסטיילונג באקומער רעכענען אריין:   3רונדע 

געביטליכער  -פינאנצירונג וועט שטיצן דער אינטער ראיאן: קאראגע קונסט געמיינשאפט, מאוהאק וואלי 
, טוט דער גרופע געווענטליך פרעזענטירן  2016ארגאניזאציע באזירט אין קאראגא. געגרונדעט אין  

קונסטליכע -איבער פיפציג פארשטעלונגען און קאמיוניטי פארקומענישן וועלכע פאקוסירן אויף אינטער
זענען   2020טן, קונסטלער, וויסנשאפטלער און זייערע קאמיוניטיס. אין צוזאמענארבעט צווישן מוזיקאנ

אלע קאראגא קונסט פארקומענישן אריבערגעפירט געווארן אויף ווירטועל און סאציעל אפגעזונדערט,  
וועלכס ערמעגליכט פאר זיי צו בלייבן אין פארבינדונג מיט זייער קאמיוניטי און דערגרייכן נייע אודיענצן  

 ויס דער צייט אפשניט פון איזאלירונג.  דורכא
   

פינאנצירונג וועט שטיצן פראגראמירונג  (, ניו יארק סיטי ראיאן: HCXהאיטי קולטורעלע אויסטויש )
וואס שטרעבט צו העכערן וויסנשאפט און שעצונג פון האיטישער קולטור צווישן די אלגעמיינע פובליק,  

נטיטעט צווישן האיטישע אמעריקאנע, און קולטיווירן א געפיל  אונטערשטיצן פאזיטיווע קולטורעלע אידע
באזירטע -׳ס ברוקליןHCXאיינע פון  און ווייטער.  NYCפון קאמיוניטי און ציווילע באשעפטיגונג אין 

, לאדנט איין האיטישע און דיאספארישע קונסטלער אנטיילצונעמען אין די  NOUפראגראמען, לאקו 
ארט פאר דורות פון  -קלינער געגנטער וועלכע זענען געווען דער וואויןפובליק לעבנס פון פיר ברו 

 האיטישער און האיטיש אמעריקאנע. 
   

פינאנצירונג וועט באזארגן שטיצע פאר   יי פיליפינא טעאטער ענסעמפעל, ניו יארק סיטי ראיאן:-מא
-געשריבן דורך אזיאנע דער ארגאניזאציע וואס באאויפטראגט, אנטוויקלט, און פראדוצירט נייע שפילן

- פראפעסיאנעלע אזיאנע 34יי שרייבער לאבאראטאריע אנטהאלט -שרייבער. דער מא-אמעריקאנע שפיל
שרייבער אלס מיטגלידער און האלטן וואורקשָאּפס און לייענונגען דורכאויס דעם יאר.  -מעריקאנע שפילא

יי סטודיאס -יע אוועקגעשטעלט מא, ביים אנהויב פון דער פאנדעמיע, האט דער ארגאניזאצ2020אין 
 וועלכס אנטוויקלט ארגינעלע דיגיטאלע תוכן פאר סטרימינג.  

   
פינאנצירונג וועט באזארגן דער   דער קונסט קאונסיל פאר ווייאמינג קאונטי, פינגער לעיקס ראיאן:

, אן אבסורדישע קעיפעיבגעלעגנהייט צו באאויפטראגן דזשאש רייס אלס א דירעקטאר פאר 



שָאּו, אינספירירט דורך ראלענד בארטעס און סעמיועל בעקעט. דער ווערק  -אוטאביאגראפישע ּפָאּפעט
סטיל - עקספלארירט פאנטאזיע, ווירקליכקייט און די פלעצער אינצווישן, ניצנדיג בונראקו

 מאריאנעטישקייט און די סטיליזירונג אויסבליק פון פראפעסיאנעלע רעסלינג. 
   

פינאנצירונג וועט שטיצן די נָאנּפרָאפיט ארויסגעבער פון   עסע, מערב ניו יארק ראיאן:ווייט פיינ פר
קולטורעלע ליטעראטור צו אנטוויקלען און אונטערהייבן קולטורעלע באוואוסטזיניגקייט און  -מולטי

מעס.  פארשטיין דורך די פובליצירונג פון ליטעראטור וואס ווערט פארזען דורך די גרויסע דרוקעריי פיר
ווייט ּפיין פרעסע דרוקט א ברייטע ריי ליטעראטור פון סיי אויפקומענדע און סיי געשטעלטע שרייבער, 

אריינגערעכנט עטליכע נאבעל לאוריאטעס, ווי אויך פוליצער פרייז, נאציאנאלע בוך אויסטיילונג, און  
   אמעריקאנע בוך אויסטיילונג געווינער.

   
 . דאיי גרענט באקומער קען מען געפונען א פולער ליסטע פון רונדע דר

  
NYSCA מיליאן דאלערדיגע קאפיטאל פראיעקטן   20׳ס פערטע און ענדגילטיגע רונדע פון פָאנדינג, א

,  14געלעגנהייט נעמט איצט אן אפליקאציעס. די אפליקאציע ּפָארטעל וועט זיך פארשליסן אום יאנואר 
      .דא. מער אינפארמאציע איז צו באקומען 2022

   
   וועגן דעם ניו יארק סטעיט קאונסיל אויף די ַארטס

  
ן  די קונסטווערק און די קולטור וואס מאכ –און רוקט פאראויס  –די קאונסיל פאר קונסטווערק היט אויף 

ניו יארק סטעיט אן אויסערגעווענטליך גוטע פלאץ צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן. דער קאונסיל האלט 
אויף די רעכטן פון אלע ניו יארקער צו געניסן פון די גאר וויכטיגע ביישטייערונגען וואס קונסט גיבט פאר  

- קוואליטעט. דורך איר הויפט גרענט-אונזערע קאמיוניטיס, בילדונג, עקאנאמישע אנטוויקלונג, און לעבנס
מיליאן דאלער אין   100געשאנקן אקטיוויטעט האט דער קאונסיל אויף קונסטווערק אויסגעטיילט איבער  

גרענטס פראגראם איבערן סטעיט שטיצט די געמאלענע,  -׳ס גרענטס און ריNYSCA. 2022פינאנץ יאר 
קונסטווערק, און עס גיבט אויך געאייגנטע   געשריבענע, אונטערהאלטונג, פארשטעלונגען און מוזיק

 שטיצע פאר בילדונג אין קונסטווערק און אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.  
  

פירן ניו יארק'ס שאפערישע קולטור דורכן  -דער קאונסיל פאר קונסטווערק טוט ווייטער פאראויס
ן פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג  צוזאמברענגען פירער אין דעם פעלד און צושטעלן ארגאניזירונג או

געשאפן דורך גאווערנאר נעלסאן ראקעפעלער אין   געלעגנהייטן און אזוי אויך אינפארמאציע קוועלער.
און אנגעהאלטן ווייטער מיט די שטיצע פון גאווערנאר קעטי האקול און די ניו יארק סטעיט   1960

ל פון די עקזעקיוטיוו צווייג. פאר מער  לעגיסלאטור, איז די קאונסיל אן אגענטור וועלכע איז טיי
׳ס פעיסבוק  NYSCA, און פאלגט נאך www.arts.ny.gov, ביטע באזוכט NYSCAאינפארמאציע איבער 

 @  NYSCouncilontheArts@ און אינסטאגראם NYSCArtsבלאט, טוויטער 
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