
 
 
 
Information 
Internationella koreografstipendiet 2018-2019 
 
Tanken med det internationella koreografstipendiet är att kunna erbjuda goda förutsättningar för  
koreografer att utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en längre period och fördjupa 
sitt internationella arbete. Varje år fördelar Konstnärsnämnden ett eller ett par sådana stipendier. 

Det internationella koreografstipendiet uppmuntrar arbete för koreografer med fokus på konstnärligt 
utvecklingsarbete och research under en period om två till fem månader utomlands.  
Vistelsen kan vara förlagd till en plats eller flera, i residensform eller annan typ av mer omfattande research 
eller samarbete. Det kan till exempel handla om att vistas i en stad några månader och ta del av det lokala 
danslivet, att vistas vid en speciell residensplats eller organisation, att resa runt och göra research inför ett 
projekt, att samarbeta med andra konstnärer i researchform utomlands.  
Stipendiet ska täcka kostnader för resor, uppehälle, levnadskostnader och eventuella avgifter i cirka två till 
fem månader. Stipendiet ges till en eller två personer en gång om året och omfattar cirka 75 000–150 000 
kronor. 
 
Ansökan 
I ansökan bör du vara så konkret som möjligt när du anger resans/ vistelsens syfte, hur du planerar att 
genomföra den och vad den har för betydelse för ditt konstnärskap.  
Kontrollera att du fått med information om vad resan går ut på, och hur, när, var och varför du vill 
genomföra den. 
Stipendiet ges ej till produktionskostnader eller för projekt där du behöver avlöna andra personer. 
 
Prioriteringar och bedömningsgrunder  
Vid bedömningen tar referensgruppen i första hand fasta på omfattningen och kvaliteten på din 
konstnärliga verksamhet. Referensgruppen strävar efter en så jämn spridning och mångfald som möjligt när 
det gäller genrer, kön, ålder, geografisk fördelning över landet osv. 
 
Arbetsprover  
Arbetsprov rekommenderas för ansökan inom dans. Man laddar upp de bilagor man vill bifoga sist i den 
digitala ansökan, som t ex filmfiler eller pdf- eller wordbilagor.  
För filmfiler är begränsningen max 1-4 filer om totalt 250 Mb i formaten mp4 eller mov.  
Använd videokodning H.264 och döp filerna tydligt med namn och titel samt längd.  
Som alternativ kan ange videolänkar (Vimeo, Youtube) som arbetsprov. 
 
Utbetalning och skatt 
Om du blir beviljad ett stipendium betalas beloppet ut samma kalenderå till det konto som du angivit i 
ansökan.Stipendiet är skattefritt. 
 
Beredning 
Ansökningar om internationella stöd inom dansområdet beslutas av arbetgruppen för dans. 
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