FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE
Postboks 626 Sentrum, 0106 Oslo
Besøk: Kirkegt. 1-3, III etg., Oslo
Tlf.: 22 40 27 60
Organisasjonsnr.: 940 701 643
E-post: ffuk@ffuk.no
Internett: http://www.ffuk.no

Fylles ut
av FFUK
Søkernr.:

Mottatt:

Søknad om reise- og etterutdanningsstipend
til etterutdanning som utøvende kunstner – fortrinnsvis i utlandet
Søknad og vedlegg sendes inn i 1 eksemplar.
Søkers navn:
Fast adresse i Norge:
Postnummer:

-sted:

Telefon:

Mobil:

E-post:

Nettside:

Evt. midlertidig adresse i Norge eller utland:

Postnummer:

-sted:

Fødselsdato/-år:

Nasjonalitet:

Antall år/mnd. bosatt i Norge:

Som utøvende kunstner hører søker inn under kategorien (musikere må også oppgi instrument):

Med utøvende kunstnere menes i "Fondsloven" av 1956 med endringer av 9. juni 1989 musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter,
sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører ånsdverk.
Det er kun søkere innenfor de understrekede kategorier som kommer i betraktning ved tildeling av stipend.

Utdannelse som utøvende kunstner:

Annen utdannelse:

Anbefalinger og eventuell annen omtale (kritikker m.m.) av søkerens virksomhet som utøvende kunstner bes vedlagt.

Tidligere virksomhet som utøvende kunstner:

Referanser (andre profesjonelle utøvere, kunstnerorganisasjoner som bekrefter profesjonalitet, kritikker, e.a.):

Til hvilken etterutdanning som utøvende kunstner ønskes stipendet benyttet (bruk evt. vedlegg):

Kurssted / skole:
Navn på timelærer el.:
Tidspunkt:

Økonomiske forhold
Frilanser:

Ja

Nei

Fast stilling:

Ja

Nei

Hvor:

Stilling tiltrådt:
Hvis mottatt stipend fra Fond for utøvende kunstnere tidligere; siste år:
Andre stipend i fjor eller i år:
Garantiinntekt:

Tilleggsopplysninger til støtte for søknaden (bruk evt. vedlegg):

Vedlegg:
CV

Jeg bekrefter at de opplysninger som er gitt i søknaden er riktige, og forplikter meg til å sende
FFUK skriftlig melding om bruken av stipendet senest 2 måneder etter at det er anvendt.
Sted:






Dato:

Søkers underskrift:

Med utøvende kunstnere menes i "Fondsloven" av 1956 med endringer av 9. juni 1989 musikere, sangere, skuespillere,
dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører ånsdverk. Det er kun søkere innenfor de
understrekede kategorier som kommer i betraktning ved tildeling av stipend.
Det må påregnes en behandlingstid på 2-3 måneder. Søkerne vil bli tilskrevet.
Søknaden må være poststemplet senest den dato som er oppgitt som søknadsfrist i utlysingen.
Vedlegg til søknader returneres ikke.

