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Näyttöapurahahakemus
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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
Taiteilijanimi – Konstnärsnamn

Henkilötunnus – Personbeteckning
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?

Koulutus – Utbildning

Ammatti – Yrke

Pankkitili – Bankkonto, IBAN-tilinumero – IBAN kontonumret

BIC-pankkikoodi – BIC bankkoden

2. Taiteenala – Konstart
Kuvataide
Bildkonst

Valitse vain yksi taiteenala – Välj endast en konstart
Mediataide
Mediekonst

Muotoilu
Formgivning

Sarjakuva- ja kuvitustaide
Serie- och illustrationkonst

Valokuvataide
Fotokonst

Jos hakemus koskee ympäristötaidetta, valitse taiteenalaksi kuvataide. Jos hakemus koskee valo- ja äänitaidetta, valitse taiteenalaksi mediataide. Jos
hakemus koskee performanssitaidetta, valitse kuvataide. – Om ansökan gäller miljökonst, välj bildkonst som konstart. Om ansökan gäller ljus- och ljudkonst, välj mediekonst som konstart. Om ansökan gäller performanskonst, välj bildkonst som konstart.
3. Aikaisemmat apurahat – Tidigare stipendier
Saamasi apurahat kolmen edellisen vuoden ajalta. Luettele vain omat henkilökohtaiset apurahasi. Pelkkä viittaus ansioluetteloon tai liitteisiin ei riitä.
– Stipendier du erhållit under de tre senaste åren. Ange endast dina egna stipendier. Det räcker inte att endast hänvisa till meritförteckningen eller bilagor.

Onko sinulla valtion taiteilija-apuraha vuodelle 2020?
Har du statens konstnärsstipendium för 2020?
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
Kirjoita tähän tiivistelmä hakemaasi apurahaan liittyvästä aikaisemmasta taiteellisesta toiminnasta. Pelkkä viittaus ansioluetteloon tai liitteisiin ei riitä.
– Här ska du ange en sammanfattning av tidigare konstnärlig verksamhet som anknyter till det stipendium du ansöker om. Endast en hänvisning till
meritförteckningen eller bilagorna räcker inte.

5. Työsuunnitelma – Arbetsplan
Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Kirjoita tähän 6 kk työsuunnitelma. Liitteisiin viittaaminen ei riitä. – Stipendiet är avsett
för professionellt konstnärligt arbete. Ange en arbetsplan för 6 månader. Det räcker inte att hänvisa till bilagorna.
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6. Liitteet – Bilagor
Hakemus on jätettävä mahdollisimman täydellisenä – Lämna en så fullständig ansökan som möjligt
Liitä tiivistelmä ansioluettelostasi. Liitä hakemukseesi enintään viisi teoskuvaa uusista teoksista ja kuvaluettelo, jossa kerrotaan teosten koko, tekniikka
ja valmistumisvuosi. Voit tallentaa enintään 3 minuutin pituisen näytteen työstäsi esimerkiksi internetissä toimivaan videopalveluun ja ilmoittaa sivun
osoitteen hakulomakkeen internet-linkit kentässä. Voit halutessasi lukita internetlinkit salasanalla, kirjoita salasana linkin perään selkeästi. Hakemuksen
liitteistä tarkemmin hakuilmoituksessa.
Bifoga en sammanfattning av din meritförteckning. Till din ansökan ska du bifoga högst fem fotograﬁer av dina nyaste verk och en bildförteckning som
uppger verkens storlek, teknik och året för framställning. Du kan spara ett prov på dina verk som högst är tre minuter till exempel i en internetbaserad
videotjänst och ange sidans adress i fältet Internet länkar i ansökningsblanketten. Om du vill så kan du skydda internetlänkarna med ett lösenord, ange
lösenordet tydligt efter länken. Mer speciﬁk information om ansökningens bilagor anges i ansökningsinformationen.
Internet-linkit – Internet länkar

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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