Filharmonikernas Vänners Stipendiefond

INFORMATION OM STIPENDIER
Musiker anställda i Kungliga Filharmonikerna kan söka stipendier utifrån följande kriterier.
Vid bedömning av stipendieansökningar prioriteras ansökningar som avser
- en grupp musiker (stämma, ensemble), men utesluter inte ansökningar från enskilda
musiker
- projekt som bidrar till utveckling av de/den sökandes och orkesterns musikaliska
kompetens och kvalitet
- resor för utbyten med andra orkestrar - inbjudan och program ska bifogas
- seminarier i teambuilding/ledarskap och pedagogik. Specifikation över kostnader bifogas.
Ansökan ska ge en tydlig beskrivning av användning av stipendiet som
vidareutbildning/masterclass, seminarier, studiebesök, verksbeställning, musikinspelning,
musikproduktion eller möten/utbyten med andra musiker inom och utom landet,
Stipendier ges inte för att täcka kostnader för lön/arvode, resor utan detaljerat innehåll eller
för projekt som bekostas av Konserthuset.
Ansökan
Ansökan om stipendium ska skickas till Föreningen Filharmonikernas vänner (nedan kallad
Vänföreningen) vannerna@konserthuset.se senast den 1 mars.
Beskrivning
Var så konkret som möjligt när du/ni anger projektets syfte, plan för genomförande och
förväntat resultat. Beskrivningen ska visa om hur, när, var och varför du/ni vill genomföra det.
Ange utförlig budget.
Beslut
Beslut om stipendium meddelas per post/e-post och via anslag på orkesterns anslagstavla.
Utbetalning
Stipendiet ska tas ut när projektet påbörjas, dock senast den 31/12 året efter beslutsåret.
Stipendier som inte hämtats ut före den tiden återförs till Vänföreningen/Stipendiefonden.
Redovisning
Om du tilldelats ett stipendium ska återkoppling ske till Vänföreningen/Stipendiefonden.

Föreningen Filharmonikernas vänner, Stockholms konserthus, Box 7083, 103 87 Stockholm
vannerna@konserthuset.se

STIPENDIEANSÖKAN
1. Uppgifter om sökande/företrädare för grupp
Namn:
Stämma/Grupp:
Adress:
Telefon:
E-postadress:
Kontonummer inkl clearingnr för utbetalning:
2. Beskriv ansökans syfte och mål (hur, när, var och varför).

3. Redogör vad sökta medel ska användas till – kostnader för genomförande

4. Jag/vi samtycker till att Vänföreningen behandlar mina personuppgifter i enlighet
med personuppgiftslagen (PuL)
Datum
Sökande/Företrädare
Ansökan inklusive ev bilagor ska vara Vänföreningen tillhanda senast den 1 mars.

Föreningen Filharmonikernas vänner, Stockholms konserthus, Box 7083, 103 87 Stockholm
vannerna@konserthuset.se

