Skriv ut tom blankett

Sida 1 (2)
Datum

Ansökan om / förslag till
Skurups kommuns kulturstipendium

Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Postnummer

Telefonnummer kvällstid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Utbildning

Sökt område:
Ange det konstområde som passar bäst in på din huvudsakliga konstnärliga verksamhet. Om inget av de angivna områdena stämmer,
fyller du i rutan övrigt/gränsöverskridande. OBS! endast ett kryss.

Bildkonst inkl foto

Konsthantverk

Teater

Film

Dans

Musik

Litteratur

Övrigt/gränsöverskridande

Utställningar, konserter, texter eller övriga meriter som åberopas. Hänvisa gärna till numrerade bilagor.

Stipendiet ska främst användas för:

Eventuell annan förslagsställare
Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Efternamn

Postnummer

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

Postort

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

Sida 2 (2)

Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Kulturstipendium
Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt för
mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur
stipendiet skall användas för utveckling och förkovran.
Kulturstipendium utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.
Kulturstipendiat, en eller flera, utses av kultur- och fritidsberedningen och utdelningen sker årligen under högtidliga
former.
Kulturstipendiet utgör 10 000 kr.
Anställda i Skurups kommun kan inte utses till kulturstipendiat om kulturutövningen sker inom tjänsten.
Ansökan till kulturstipendiat ska göras på blanketten ”Ansökan om kulturstipendium” och lämnas till Skurups
kommun senast den 25 mars.
Förslag till arkitekturpriset ska göras på denna blankett och lämnas till Skurups kommun senast den 25 mars.

Skickas till:
Skurups kommun
Kulturenheten
274 80 Skurup
kansli@skurup.se

Skurups kommun
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

eller lämnas till:
Information Skurup, kommunhuset
Stora Torggatan 4
Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00
Fax:
0411 - 53 60 65

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

