KARIN ENGELFELDTS MINNESFOND
Information och anvisningar om hur
du söker stipendiet
Kar in Engelfeldts Minnesfond är en fond
som Jämtlands läns konstför ening
för valtar och år ligen delar ut stipendium
ur . Stipendiebeloppet är 10 000 SEK. Summan kan delas mellan två stipendiater . För
att söka stipendiet ska du var a
•

Aktiv konstnär er, ver ksam eller
uppvuxen i länet

Din ansökan ska bestå av
ett kortfattat brev där du ber ättar om dig
själv och din konstnär liga inr iktning

HÄMTNING AV VERK
Ver ken hämtas senast 9 maj. Där efter
kan vi inte ansvar a för inlämnat mater ial.
Retur fr akt betalas av dig som söker stipendiet. Bifoga där för ett fr anker at r etur kuver t om du vill att vi sänder tillbaka ditt
mater ial.
JURY
Jur yn består av tr e ledamöter ur JLKs
styr else samt jur yns konstnär liga r ådgivar e.

ditt CV samt

Jur yn för behåller sig r ätten att inte utse någon stipendiat om man bedömer att kvaliteten på inlämnade ver k inte är tillr äckligt hög.

originalverk, 2-3 verk, i valfri teknik

Alla sökande meddelas per br ev om beslut.

INFORMATION
Om du har fr ågor kan du kontakta Åsa Domeij Lisensdotter 070-6641716
eller För eningens kansli.

UTDELANDE AV STIPENDIET
Stipendiet delas ut söndag 28 apr il i samband med konstför eningens år smöte.
KOM IHÅG!

INLÄMNING AV VERK
Din ansökan lämnas per sonligen till för eningens kansli eller skickas per post eller
på annat sätt. Kontakta kansliet per telefon
eller e-post och boka tid för inlämning/
hämtning, 063 – 15 01 78.
Postadr ess:
Jämtlands läns konstför ening
Jamtli
Box 709
831 28 ÖSTERSUND
Besöksadr ess: Jamtli (gamla museibyggnaden), ingång fr ån Kyr kgatan.
e-post: konstfor eningen@jamtli.com
Mär k kuver tet ”Stipendieansökan Kar in
Engelfeldts Minnesfond 2019”
Vi vill ha din ansökan senast 4 april

•
•

Mär k dina insända ver k med namn!
Lämna tydliga adr essuppgifter !

Vi ser fr am emot din ansökan och önskar dig
lycka till!
Jämtland läns konstför ening
Ellen Hyttsten, or dför ande

