Porin sivutoimipiste
Antinkatu 6 B
28100 Pori

Saapumispäivämäärä
Ankomstdatum

Björneborgs ﬁlial
Antinkatu 6 B
28100 Björneborg

Dnro
Rn

RESIDENSSIHAKEMUS, BERLIINI
ANSÖKAN OM RESIDENS, BERLIN
1. Hakijan tiedot – Uppgifter om sökanden
Sukunimi ja etunimet – Efternamn och förnamn
Henkilötunnus – Personbeteckning

Taiteilijanimi – Konstnärsnamn

Jakeluosoite – Utdelningsadress
Postinumero – Postnummer

Postitoimipaikka – Postanstalt

Puhelin (myös suuntanumero) – Telefon (med riktnummer)

Kotikunta – Hemkommun
Sähköposti – E-post

Internetsivut – Internetsidor
Äidinkieli
Modersmål

suomi

svenska

Muu, mikä?
Annat, vilket?

Sukupuoli
Kön

Koulutus – Utbildning

mies
man

nainen
kvinna

Ammatti – Yrke

Työryhmän muut jäsenet (ammatti, nimi, osoite, puhelin, sähköposti) – Arbetsgruppens övriga medlemmar (yrke, namn, adress, telefon, e-post)

2. Työsuunnitelma lyhyesti – arbetsplan i korthet
Max. 150 merkkiä. HUOM! Pelkkä viittaus lomakkeen kohtaan 4 Työsuunnitelma ei riitä.
Max. 150 tecken. OBS! Endast en hänvisning till punkt 4 Arbetsplanen är inte tillräckligt.

3. Taiteenala – Konstart Valitse vain yksi taiteenala – Välj endast en konstart
Arkkitehtuuri
Arkitektur

Elokuvataide
Filmkonst

Kirjallisuus
Litteratur

Kuvataide
Bildkonst

Mediataide
Mediekonst

Muotoilu
Formgivning

Musiikki
Musik

Näyttämötaide
Scenkonst

Performanssi- ja esitystaide
Performanskonst och experimentell scenkonst

Sarjakuva- ja kuvitustaide
Serie- och illustrationskonst

Sirkustaide
Cirkuskonst

Taidejournalismi
Konstjournalistik

Tanssitaide
Danskonst

Valo- ja äänitaide
Ljus- och ljudkonst

Ympäristötaide
Miljökonst

Valokuvataide
Fotokonst

Monitaide
Multikonst
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4. Työsuunnitelma – Arbetsplan
Työsuunnitelma ja aikataulu (Tiivis ja selkeä työsuunnitelma, max. 4800 merkkiä. Jos hakijana on työryhmä, työsuunnitelman pitää olla yhteinen)
Arbetsplan och tidtabell (Kortfattad och tydlig arbetsplan, max. 4800 tecken. Ifall sökande är en arbetsgrupp bör arbetsplanen vara gemensam)
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5. Haettu residenssijakso – residensperiod som ansöks
Merkitse rastilla sekä ensisijaisesti että toissijaisesti hakemasi ajanjakso. Jos haet useampaa kuukautta, niiden tulee olla ajallisesti peräkkäin. Haetun
jakson pituus on 1–3 kk. Lisätietoja voi tarvittaessa antaa kohdassa 7.
Ange med ett kryss både det första och det andra alternativet för den ansökta perioden. Ifall du söker om ﬂera månader bör de vara efter varandra.
Längden på den ansökta perioden är 1–3 män. Tilläggsuppgifter kan vid behov ges i punkt 7.
Ensisijainen vaihtoehto – Första alternativet
tammikuu
januari

helmikuu
februari

maaliskuu
mars

huhtikuu
april

toukokuu
maj

kesäkuu
juni

heinäkuu
juli

elokuu
augusti

syyskuu
september

lokakuu
oktober

marraskuu
november

toukokuu
maj

kesäkuu
juni

heinäkuu
juli

elokuu
augusti

syyskuu
september

lokakuu
oktober

marraskuu
november

Toissijainen vaihtoehto – Andra alternativet
tammikuu
januari

helmikuu
februari

maaliskuu
mars

huhtikuu
april

6. Viimeisimmät apurahat ja residenssit (max 6 kpl, yhteyshenkilö) – Senaste stipendier och residens (max 6 st., kontaktpersonen)
Vuosi – År

Myöntäjä – Beviljat av

Summa – Belopp

7. Lisätietoja – tillägsuppgifter
max. 2000 merkkiä – max. 2000 tecken
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8. Allekirjoitus ja liitteet – underskrift och bilagor
Hakemus on jätettävä mahdollisimman täydellisenä – Lämna en så fullständig ansökan som möjligt
ansioluettelo(t),
meritförteckning(ar),

kpl (pakollinen)
st. (obligatorisk)

Paikka ja aika – Ort och datum

Allekirjoitus – Underskrift

Nimenselvennys – Namnförtydligande

OHJEET
●
●

Tutustu huolellisesti residenssin hakuohjeisiin ja käyttösääntöihin Taiteen edistämiskeskuksen internetsivuilta ennen lomakkeen täyttämistä.
Jos haet työryhmänä, varmista, että työryhmän jäsenten määrä ei ylitä residenssille asetettua maksimihenkilömäärää. Tarkista internetsivuilta, kuinka
monta henkilöä residenssiin voidaan sijoittaa.

●

Liitä hakemukseen ansioluettelo. Jos haet työryhmänä, liitä hakemukseen työryhmän jokaisen jäsenen ansioluettelo.

●

Kun olet täyttänyt hakemuksen, tulosta, allekirjoita ja postita hakemus osoitteella
Taiteen edistämiskeskus / Porin sivutoimipiste
Antinkatu 6 B
28100 Pori

●

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjeitse kesäkuun 2015 loppuun mennessä.

●

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

ANVISNINGAR
●

●

●

Bekanta dig väl med residensets ansökningsanvisningar och användningsregel pä Centret för konstfrämjandes internetsidor innan du fyller i
blanketten.
Ifall du ansöker som arbetsgrupp se till att arbetsgruppens medlemsantal inte överskrider det maximala personantalet som tillsatts för residenset.
Kontrollera från internetsidorna hur många personer som kan vistas i residenset.
När du har fyllt i blanketten, skriv ut, skriv under och skicka ansökan till adressen
Centret för konstfrämjande / Björneborgs filial
Antinkatu 6 B
28100 Björneborg

●

Sökande får beslutet per post till och med slutet av juni 2015.

●

Ansökningar och bilagor returneras inte.
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