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DALSLANDS KONSTFÖRENINGS

ELEVSTIPENDIUM
Om du är intresserad av att teckna, måla etc och är 17 – 22 år har du möjlighet att söka Dalslands
Konstförenings elevstipendium för år 2013.
Stipendiet består i att du får delta i en av de konstkurser som Kyrkeruds folkhögskola anordnar
som sommarkurs. Du får själv välja vilken kurs som passar dig bäst. I stipendiet ingår en veckas
undervisning, helpension och logi i delat dubbelrum.
Du är behörig att söka stipendiet om du är 17 – 22 år
a) och är uppvuxen i eller haft större delen av din skolgång i Dalsland
b) eller om du varit folkbokförd i landskapet de senaste 5 åren
Så här söker du stipendiet:
1. Fyll i bifogade ansökningsblankett.
2. Sänd in ansökningsblankett och 6 st arbetsprover ( målningar, teckningar. Eventuella
skulpturer lämnas i form av tydliga foton) till Dalslands Konstförening,
Biblioteket i Bengtsfors. Postadress Box 14, 666 21 Bengtsfors. Kontrollera vilka tider
biblioteket är öppet om du personligen eller med ombud tänker lämna in ansökan och bilder.

3. Ansökan skall vara Dalslands Konstförening tillhanda senast 28 februari 2013.
För närmare information kontakta
Kerstin Olsson, ordf.		
tel 0531-618 96, mobil 0703-050 328
DALSLANDS KONSTFÖRENING
Kerstin Olsson, ordförande

Ansökan
DALSLANDS KONSTFÖRENINGS ELEVSTIPENDIUM
DALSLANDS KONSTFÖRENING

www.dkf.se

Namn:___________________________Födelsedatum:__________________Telefon:______
Adress:__________________________Postnr, ort:__________________________________
Epost:______________________________________________________________________
___ Jag har vuxit upp i Dalsland
___ Jag har varit folkbokförd i Dalsland de senaste fem åren
Inlämnade arbetsprover
Teknik		
Bildtitel eller beskrivning av motivet
1.___________________ ______________________________________________________
2.___________________ ______________________________________________________
3.___________________ ______________________________________________________
4.___________________ ______________________________________________________
5.___________________ ______________________________________________________
6.___________________ ______________________________________________________
OBS Varje arbetsprov ska förses med den sökandes namn och adress.
Arbetsproverna kan hämtas på Biblioteket i Bengtsfors tel 0531-52 63 40 fr.o.m.11 mars 2013.
Motivera kort varför du söker stipendiet
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………fortsätt gärna på bilaga
Den sökandes namnteckning…………………………………………………………………..
INTYG
Härmed intygar jag att den sökande egenhändigt har utfört de i förteckningen angivna arbetsproverna.
Ort och datum………………………….
Namn………………………………….Adress…………………………………Tel……………..

