
Ansökan om kulturstipendier

Ansökan skickas till: 
Kultur & Utbildning 
Sörmland 
Allmänkultur
Box 314
611 26  Nyköping 
Kultur.Utbildning@dll.se

Sista ansökningsdatum: 
1 juni

Kontaktperson: Ansökan avser år* 
Kultursamordnare 
Ulla Allmér
0155-24 70 95

*= obligatorisk uppgift/bilaga1. Ansökan gäller (välj ett av alternativen nedan)
        Kulturstipendium

(ruta) Unga på väg
(ruta) Studiehjälp
(ruta) Fortbildning för verksamma konstnärer

2. Ansökan avser (flera val kan göras)
(ruta) Bild och form (ruta) Konsthantverk 
(ruta) Dans (ruta) Ordkonst

(ruta) Hemslöjd       

(ruta) Rörlig bild (ruta) Musik 
(ruta) Teater (ruta) Kulturarv/miljö/historia

3. Information om sökanden
Förnamn* Efternamn* Personnummer*

Postnummer* Postort*

Telefon* Mobiltelefon

Webbplats

Bank 

E-postadress*

4. Ange om du har plus-, bankgiro eller bankkontonummer
(rPlusgiro (ruta)  Bankgiro

5. Anknytning till Södermanlands län*

6. Tidigare erhållna stipendier*

7. Sökandens aktuella konstnärliga verksamhet* (Uppge uppdrag, anställning, omfattning, arbetsprocess m m.)

(ruta) Annat, nämligen 

Clearingnummer  Kontonummmer

Postadress*



Landstinget Sörmland
Kultur Utbildning

8 a. Beskriv vad stipendiet ska användas till: utbildning, projekt mm 
(Frågan är obligatorisk för dig som söker för studiehjälp eller fortbildning)

8 b. Sökt stipendier på annat håll?
(Frågan är obligatorisk för dig som söker för studiehjälp eller fortbildning)

Namn på fonden e.d Sökt belopp Beviljat Nej

10. Arbetsprover högst 3 år gamla, ej original*
Länkar & bilagor e-postas till kultur.utbildning@dll.se.
Totalt max 10 MB, och max 10 bilder x 1 MB/b. Rekommenderat filformat JPEG
Med "material upplagt på internet" menas t ex Youtubefilmer, Instagramkonto och Vimeo.

Musik, länk till på internet upplagt material (ruta) 
Dans, länk till på internet upplagt material
Konst,  länk till på internet upplagt material(ruta) 
Hemslöjd, länk till på internet upplagt material
 Annat, nämligen

Program/inriktning
Examensår/     
månad          Antal år

Vi tar inte emot rekommenderade brev. Ansökningshandlingar återsänds ej.
Informationen om Landstinget Sörmlands kulturstipendium fick jag via:

(ruta) Dagspress Annat, nämligen
(ruta) Webben 
 
Dina personuppgifter i denna ansökan sparas i en databas och kan komma att publiceras på landstingets hemsida i samband med att stipendium delas ut. 
Enligt personuppgiftslagens (PUL) från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen behöver vi Ditt samtycke för att kunna spara och publicera uppgifterna. 
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Om uppgifterna skulle vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få
uppgifterna rättade eller raderade.

 Jag samtycker till att Landstinget Sörmland sparar och på sin hemsida publicerar de personuppgifter som 
jag lämnat i min ansökan.

Namnteckning

Namnförtydligande Ort och datum

Annan erfarenhet

(ruta) Personligt brev, CV
(ruta) Ordkonst max 20 s 
(ruta) Teater, manus max 20 s
(ruta)(ruta) Filmsynopsis,  Moonboard 

  Film, länk till på internt upplagt material

11. Genomförd utbildning*
(ruta) Konstnärlig högskola
(ruta) Annan konstnärlig utbildning
(ruta) Annan utbildning, lärlingskap

Skolans namn
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