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Näyttöapurahahakemus
Ansökan om visningsstipendium
Hakuohjeet http://www.taike.fi/fi/apurahat-hakeminen – Ansökningsanvisningarna http://www.taike.fi/sv/stipendier-att-ansoka
1. Hakijan tiedot – Uppgifter om sökanden
Sukunimi ja etunimet – Efternamn och förnamn
Henkilötunnus – Personbeteckning

Taiteilijanimi – Konstnärsnamn

Jakeluosoite – Utdelningsadress
Postinumero ja postitoimipaikka – Postnummer och postanstalt

Kotikunta – Hemkommun

Puhelin (myös suuntanumero) – Telefon (med riktnummer)

Sähköposti – E-post

Internetsivut – Internetsidor
Äidinkieli
Modersmål

suomi

svenska

Muu, mikä?
Annat, vilket?

Sukupuoli
Kön

Koulutus – Utbildning

Ammatti – Yrke

Pankkitili – Bankkonto, IBAN-tilinumero – IBAN kontonumret

BIC-pankkikoodi – BIC bankkoden

2. Taiteenala – Konstart

mies
man

nainen
kvinna

Valitse vain yksi taiteenala – Välj endast en konstart

Kuvataide
Bildkonst

Kuvitustaide
Illustrationskonst

Mediataide
Mediekonst

Performanssi- ja esitystaide
Performanskonst och experimentell scenkonst

Muotoilu
Formgivning

Sarjakuvataide
Seriekonst

Valo- ja äänitaide
Ljus- och ljudkonst

Valokuvataide
Fotokonst

Ympäristötaide
Miljökonst

3. Kolmen edellisen vuoden aikana saadut apurahat (tarvittaessa liitteenä) Vuosi, myöntäjä, summa
– Samtliga stipendier som erhållits under de tre senaste åren (skild bilaga vid behov) År, Beviljat av, Belopp

Onko sinulla valtion taiteilija-apuraha vuodelle 2018?
Har du statens konstnärsstipendium för 2018?
kyllä,
ja

ei
nej

valtion ylimääräinen taiteilijaeläke – statens konstnärspension?
kyllä, täysieläke
ja, full pension

kyllä, osaeläke
ja, delpension

ei
nej
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4. Tiivistelmä aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta – Resumé av tidigare konstnärlig verksamhet
(pelkkä liitteeseen viittaaminen ei riitä)
(en hänvisning till bilagorna är inte tillräckligt)

5. Työsuunnitelma viiden kuukauden työskentelylle – Arbetsplan för fem månaders arbete
(pelkkä liitteeseen viittaaminen ei riitä)
(en hänvisning till bilagorna är inte tillräckligt)
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6. Liitteet – Bilagor
Hakemus on jätettävä mahdollisimman täydellisenä – Lämna en så fullständig ansökan som möjligt
Liitä hakemukseen
▪ ansioluettelo
▪ viisi teoskuvaa uusista teoksista tallennettuna cd- tai dvd-levylle (jpg |jpeg)
▪ kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten koko, tekniikka ja valmistumisvuosi
tai vaihtoehtoisesti
▪ ansioluettelo
▪ kolmen minuutin pituinen video- tai muuta liikkuvaa kuvaa sisältävä näyte
▪ yksi stillkuva teoksesta (jpg |jpeg)
Myös postitse toimitetut liitteet tallennetaan myöhemmin sähköiseen arviointijärjestelmään, joten yhden liitteen maksimikoko on 4 Mb. Kuvaliitteitä katsotaan ensisijaisesti tietokoneen ruudulta. HUOM! Kuvaliitteitä ei voi lähettää sähköpostitse ja hakemusta ei palauteta. Postitse lähetettyjen liitteiden pitää
olla perillä Taiteen edistämiskeskuksessa viimeistään 15.2.2018 klo 16. Voit halutessasi liittää kolme hakemuksesi kannalta olennaista muuta liitettä.
Bifoga till din ansökan
▪ meritförteckning
▪ fem bilder av nya verk sparade på en dvd-skiva (jpg |jpeg)
▪ en bildförteckning där verkens storlek, teknik och framställningsår anges
Eller alternativt
▪ meritförteckning (pdf|doc|docx)
▪ ett högst tre minuter långt exempel på video eller annan rörlig bild
▪ en stillbild av verket (jpg |jpeg)
Också de bilagor som lämnas in brevledes kommer senare att sparas i e-tjänsten. Storleken på en bilaga får inte överstiga 4 Mb. Bildbilagorna ses först
och främst från en datorskärm. OBS! Bilagor kan inte skickas via e-post och ansökningarna returneras inte. Dessutom kan du bifoga högst tre bilagor
som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagor som lämnas brevledes ska vara framme hos Centret för konstfrämjande senast den 15.2.2018 kl.
16.00.
7. Allekirjoitus – Underskrift
Paikka ja aika – Ort och datum

Allekirjoitus – Underskrift

Nimenselvennys – Namnförtydligande

Apurahaa koskevat päätöstiedot (saaja, kotipaikka, käyttötarkoitus ja myöntösumma
Uppgifter om stipendium som beviljats (mottagare, hemort, ändamål och belopp)
saa julkaista internetissä – får publiceras på internet
ei saa julkaista internetissä – får ej publiceras på internet
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