Förhandsgranskning av formulär

Donnerska residenset 2023
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 07:22 29.09.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/1 information
Ändamål (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Beskriv kort och koncist ansökans ändamål. Beskrivningen kan publiceras på föreningens
webbsida.
Max 200 tecken.

Hur många personer är ni i gruppen? (Obligatorisk)
en person (vilket betyder att jag delar residens med andra personer/grupper)
två personer
tre personer
fyra personer
fem personer
sex personer
Töm svaret

Är du/ni villiga att dela utrymmet med en annan grupp? (Obligatorisk)
ja
nej
Töm svaret
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Ansökningsändamål
(Obligatorisk)

Välj det användningsändamål som närmast motsvarar ditt/ert projekt/aktivitet.
Valmöjligheter: Film, Medborgaraktivitet, Media och publikationer, Musik, Scenkonst, Visuell
konst,

Förväntat resultat (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Vad hoppas ni ska bli det konkreta resultatet av ert arbete? T.ex. en artikel, ett filmmanus.

Beskriv gruppen och hur ni arbetar (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Arbetsplan (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Vad vill ni arbeta med under residensvistelsen?

När vill ni vistas i residenset?

Residenset är tillgängligt måndag-fredag från kl. 9 på måndag till kl. 17 fredag. Donner
Productions ansvarar för de praktiska arrangemangen med nycklar etc.

Förstahandsval: (Obligatorisk)
Välj 2-4 veckor.
vecka 2
vecka 3
vecka 4
vecka 5
vecka 6
vecka 7
vecka 9
vecka 10
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vecka 11
vecka 12
vecka 13

Övriga tänkbara veckor: (Obligatorisk)
Välj 2-4 veckor.
vecka 31
vecka 32
vecka 33
vecka 34
vecka35
vecka36
vecka 37
vecka 38
vecka 39
vecka 40
vecka 41

Ladda upp era CV:n (Obligatorisk)
Filformatet PDF är det enda som godkänns. Max 6 st. filer.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Koppling till det svenska i Finland (Obligatorisk)

Alla stipendiater är ansvariga för att upprätthålla god ordning och att lägenheten
lämnas i gott skick vid residensperiodens slut. Om skador eller förluster uppstår under
en residensperiod till följd av stipendiatens vållande eller genom vårdslöshet eller
försummelse är den stipendiat /arbetsgrupp som vistats i lägenheten under perioden
ekonomiskt ansvarig för dessa. (Obligatorisk)
vi godkänner
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