Residency - Statens Kunstfonds aftaler
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig)
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller
CVR-nr.
Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn, nummer

Evt. c/o adresse

By og postnummer

Land

Hvilke/t residency søger du ophold på og i hvilken periode?
Du kan max søge ophold på to residencies.
Hvis du søger ophold på to residencies, skal du angive hhv. 1. og 2. prioritet.

18th Street Arts Center

Vælg prioritet

CAPACETE

Vælg prioritet

Cité Internationale des Arts

Vælg prioritet

Delfina Foundation

Vælg prioritet

ISCP

Vælg prioritet

Wiels

Vælg prioritet

Foretrukken
recidencyperiode

Vælg periode

Foretrukken
recidencyperiode

Vælg periode

Ud- og hjemrejse

Angående ophold på ISCP, Cité og 18th Street
Hvis udvalget beslutter at tildele dig et residencyophold vil vi så vidt muligt efterstræbe at
matche dine foretrukne perioder, men desværre er det ikke altid er muligt.
Er du interesseret i andre opholdsperioder end den periode du foretrækker?
Ja
Nej
Søger ikke ophold på de nævnte steder

Beskrivelse af projektet
(maks. 500 tegn)

Land hvor din 1. prioritet foregår

Relevante links - fx. til
videomateriale og hjemmeside

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Husk: alt materiale skal være på engelsk
Obligatorisk bilag (max én side) med engelsk beskrivelse af motivation for opholdet. Hvis du
søger plads på to residencies skal du vedhæfte en motivation for hvert ophold.

Motivation, 1. prioritet

Motivation, 2. prioritet

CV

For kuratorer: dokumentation af kuratorisk
praksis i form af fx billeder af kuraterede
udstillinger, publikationsliste, mv. Min. 5
billeder svarende til maks. 5 A4-sider (fil
format: pdf eller jpg)

For kunstnere: dokumentation af kunstnerisk
praksis i form af billedeksempler. Min. 5
billeder svarende til maks. 5 A4-sider (fil
format: pdf eller jpg)

For ansøgere med udenlandsk konto:
udfyldt bank-oplysningsskema

Der udbetales til NemKonto, så du bedes sikre dig, at der er NemKonto tilknyttet det
CPR- eller CVR nummer, du ansøger i.

E-mail for indsendelse og kvittering

