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Sverige
Residenser på nationell nivå
Konstnärsnämnden residensprogram
Residenser i Sverige
Iaspis, Konstnärsnämndens, internationella program för att stödja internationellt
utbyte för yrkesversamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och
arkitektur. Iaspis ateljéprogram i Sverige består av nio ateljéer på Södermalm i
Stockholm samt en ateljé vardera i Göteborg, Malmö och Umeå. Utländska konstnärer
bjuds in direkt av Iaspis genom rekommendationer från curatorer, kritiker och
konstnärer. Konstnärernas arbetsvistelser varierar i längd. Stipendiet inkluderar en
ateljé, uppehälle och resekostnader.
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11201
KID, Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram erbjuder ett
residensprogram för internationella koreografer och projekt. I Stockholm har vi en
egen studio där framförallt s.k. studiostipendiater huserar. I Malmö och Göteborg
samarbetar Internationella Dansprogrammet med lokala partners för att skapa vistelser
för internationella koreografer.
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=13042
KIM, Konstnärsnämndens Internationella Musikprogram samarbetar med lokala
partners i Piteå och Visby för att skapa vistelser för kompositörer.
http://www.studioacusticum.se/
http://vicc.se/

Residenser i andra länder
KIM, Konstnärsnämndens Internationella Musikprogram för kompositörer.
Vistelser utomlands för svenska kompositörer:
Coastal Jazz and Blues Society, Vancouver, Canada: http://www.coastaljazz.ca/
The House of Songs, Austin (TX), USA: http://www.thehouseofsongs.com/
Sobobade i Dakar, Senegal: http://www.sobobade.com/
The international orchestra network New:Aud: http://www.newaud.eu/
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Iaspis, Konstnärsnämndens, internationella program för att stödja internationellt
utbyte för yrkesversamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och
arkitektur. Residenser utomlands för svenska konstnärer:
Jingdezhen (The Pottery Workshop), Beijing (Institute for Provocation), Mexico City
(SOMA), London (SPACE and ACME), Berlin (Künstlerhaus Bethanien), New York
(ISCP), Tokyo (AIT Arts).
Om residenser utomlands.
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11202
KID, Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram har residensvistelser/
stipendier uttomlands för svensk danskonstnärer. Samarbetspartners utomlands:
Berlin and Uferstudios, New York and Movement Research, Austria and Web.
Om residenser/stipendier utomlands.
http://www.konstnarsnamnden.se/internationellt%20kulturutbyte_dans

Residenser i Sverige på regional nivå
Blekinge
EuropeanArtist.tv, Olofström. Residensprogrammer för 2014 är nära kopplat till ettt
lokalt Art & Technology projekt i lofström. Främst riktat mot bildkonstnärerer och
designers m.fl.
http://faassen.wix.com/europeanartists/
http://www.artandtechnology.se/#!about/c24vq

Dalarna
Fallsbjörkens Ateljéprogram välkomnar konstnärer att ansöka om en arbetsperiod i
en kulturhistorisk fäbodmiljö mellan Leksand och Rättvik i Dalarna.
http://fallsbjorken.se/
SITE-kick Dalarna/ANODA dans, Ett treårigt dansprojekt med fokus på Artists in
Residence i Dalarna, i samarbete med några av kommunerna i Dalarna samt med SITE
i Stockholm.
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Kulturverksamheter/Dans/SITE-kickDalarna/
Stiftelsen Arkivbyggnaden, i Smedjebacken, som sommartid driver konsthallen
Arkivhuset, har ett nyinrättat residensstipendium för konstnärer inom bild-, ord- eller
scenkonst.
http://arkivhuset.net/wp-content/uploads/2014/02/Residensstipendium.pdf
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Gotland
Östersjön Författar- och Översättarcentrum (Baltic Centre for Writers and
Translators) är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare
från i första hand Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen,
Ryssland, Tyskland, Sverige. I mån av plats välkomnas också författare och översättare
från andra länder.
http://www.bcwt.org/1551
Visby International Centre för Composers, VICC. En arbetsplats och mötesplats för
tonsättare från Östersjön och de nordiska länderna, men även öppet för andra delar av
världen. VICC främjar nutida musik genom konserter, konferenser, seminarier,
utbildning och samarbetsprojekt.
Baltic Art Center, BAC är en arbets- och möteplats för bildkonstnärer, curatorer,
konstkritiker och akademiker med inriktning på samtidskonst. BAC är en internationell
mötesplats i östersjöregionen och driver en mängd av produktion och residensprogram
som för tillfället endast tar emot inbjudna deltagare
http://www.balticartcenter.com/sv/
Gotland Film Lab, BAC. Gotland Film Lab erbjuder professionella aktörer, nationella
och internationella filmskapare och konstnärer från de nordiska och baltiska länderna
samt Ryssland, Vitryssland och Ukraina en residensvistelse i Visby.
http://www.balticartcenter.com/sv/
Bergmangårdarna på Fårö tar emot konstnärer, forskare och journalister från hela
världen. Stiftelsen erbjuder boende och arbetsplats i en miljö som skall ge näring till
tänkande och skapande.
http://www.bergmangardarna.se/se/

Halland
Art Inside Out, Varberg. Erbjuder professionella aktörer från olika länder och discipliner
inom kulturområdet att under en tid vara med och påverka stadens utveckling.
http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/vara-arbetsomraden/art-insideout/open-call-for-the-role-of-culture-in-urban-development-residency/

Kulturresidens, Kultur i Halland vill med kulturresidens undersöka möjligheterna att
forma en ny modell för konstnärligt skapande i en liten region som saknar stora fasta
institutioner. Modellen ska fungera som en mobil institution och utveckla möten
mellan konstnären och publiken i rörliga och tvärkulturella former.
http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/varaarbetsomraden/kulturresidens-kreativa-motesplatser/
https://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/varaarbetsomraden/kulturresidens-kreativa-motesplatser/open-lab-halland-20151/
http://www.regionhalland.se/kultur/upplev-kultur/rum-for-dans/
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Konst i Halland har startat ett samarbete med västra Götaland regionen som fokuserar
på curatoriell-och pedagogisk praktik.
http://www.kulturivast.se/konst/artist-in-residence-curatioriellt-och-pedagogiskt-201

Härjedalen
Gården Jänspers. Henning Mankell har donerat ett hus utanför Sveg i Härjedalen till
Dramatikerförbundet och Författarförbundet. Konstnärsorganisationerna delar ut
vistelsestipendium bland sina medlemmar.
http://www.kulturcentrummankell.se/vision/skrivarlya.4.3b368e02124e6329fd4800017
277.html

Jämtland
Härke Konstcentrum delar varje år ut ett vistelsestipendium för bild- bild och
formkonstnärer. Stipendiet består av 30 000 kronor och en månads fri vistelse på Härke
Konstcentrum på Frösön samt erbjudande om utställningstid
http://www.harkekonstcentrum.se/?page_id=95

Jönköping
Kultivera, Tranås. Ett residensprogram för konstnärer inom olika konstområden. För 2014
fanns residens inom konstarterna bildkonst, dans och litteratur.
http://www.kulturresidens.se/

Kalmar
Air Kalmar 2013. Tre konstnärer/konstgrupper från USA och Tyskland besökte
Kultivator, The Glass Factory, Lindö ateljéerna/Kalmar konstmuseum under två
månader mellan 2013-07-15- 2013-11-01. Samarbete mellan Kalmar konstmuseum,
Borgholm, Emmaboda och Kalmar kommun med stöd från Konstnärsnämnden och
Regionförbundet i Kalmar län.
http://www.kalmarkonstmuseum.se/om-kalmar-konstmuseum/samarbetsprojekt/
http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=16012
Capellagården, Öland. Capellagården förfogar över ett Artist in Residence
stipendium, finansierat av Bengt Julins Stiftelse för konsthantverk, konstindustri och
industridesign.
http://www.capellagarden.se/om_capellagarden
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Norrbotten
Kirunastipendiet. Erbjuder utöver en summa pengar, en utställning samt en vistelse
med tillgång till boende i Kiruna. Kan sökas av Bild- och formkonstnärer baserade i
Sverige.
http://www.kiruna.se/kommun/Kultur-fritid/konst/Kirunastipendiet/
Luleå kommuns Ateljéstipendium. Stipendiet ger möjligheten att hyresfritt disponera
en ateljé under ett år. Ateljén ligger i samma hus som Konstnärernas Kollektivverkstad
(KKV) på Kronanområdet i Luleå (www.kkvlulea.se). Våningsplanet
http://www.kulturenshus.com/download/18.6bd866c1454d5c4c1de9c/1397218948662/
Atelj%C3%A9stipendium+info.pdf

Skåne
ARNA (Art and Nature), Härlösa. Under 2011 startade en internationell artist in
residence verksamhet upp mot professionella konstnärer och miljöaktivister från hela
världen.
http://www.arna.nu/about_residency.html
Landskrona Teater, har under några år haft en konstnärlig residens på teatern.
Residensen ger en gästande grupp utrymme för repetition för en längre eller kortare tid.
http://www.landskrona.se/Media/Pressmeddelanden/Nytt-residens-till-Landskronateater.aspx?showAllNews=1
KKV Grafik och KKV Monumental i Malmö har ett samarbete sendan 2010 med
Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, Tyskland. Varje år ges en bildkonstnär
möjligheten att arbeta på KKV i Malmö och Lukas i Ahrenshoop.
http://www.kkvmm.se/sv/stipendieutbyte.html
KKV Monumental i Malmö, Kairo och Peking. Under 2013 startades ett
utbytesprojekt mellan KKV Monumental och konstscenerna i Kairo respektive Peking.
Det kretsade kring konstnärer som jobbar med verkstads-tekniker av olika slag med ett
samtida uttryckssätt.
http://www.kkvmm.se/sv/stipendieutbyte.html
Lilith Performance Studio i Malmö är en ideell organisation och en oberoende arena
för praktisk konstnärlig forskning med fokus på prestanda. Varje år ges fyra konstnärer
en möjlighet att presentera och utveckla ett nytt verk på plats i studion eller någon
annanstans i Malmö.
http://lilithperformancestudio.com/
Musikresidens, Inkonst i samarbete med Inter Arts Center med stöd från bl.a. region
Skåne och Malmö stad.
http://www.inkonst.com/en/, http://www.inkonst.com/category/musik/feed/
http://www.iac.lu.se/
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Landskrona Foto Residens, Landskrona kommun, Foto och Fröfabriken Creative
Space initierar ett residensprogram för konstfotografer.
http://www.landskrona.se/Nyheter/Soek-Landskrona-Foto-Residens.aspx
Milvus Artistic Research Center (MARC), Kivik. Ger möjlighet till dans konstnärer
att fokusera på specifika forskningsfrågor utan att det behöver resultera i en
slutprodukt. Marc har ett intresse av tvärvetenskapligt samarbete och välkomnar även
andra discipliner.
http://www.milvusart.se/artists.html

Stockholm
Cirkusresidens Subtopia, utvecklar ett circus residensprogram för att erbjuda
kompanier möjlighet till repletion och konstnärlig utveckling.
http://www.subtopia.se/verksamhet.php?id2=26&id3=164&PHPSESSID=b9a0850f0b
bb818ecfaa1f0cae08e1d4
Dansens Hus bedriver sedan våren 2009 ett residensprogram för att erbjuda möjlighet
att vidareutveckla och fördjupa konstnärliga idéer och projekt. Ansökan är öppen för
alla som på något sätt är aktiva inom danskonsten så som koreografer, dansare,
bildkonstnärer, filmare, skribenter, producenter, projektledare etc.
http://dansenshus.se/om-oss/residens-varen-2014/
EMS är Sveriges centrum för elektroakustisk musik och ljudkonst. EMS erbjuder
kompositörer produktionsresurser och vistelser i musikstudios för sin konstnärliga
utveckling.
http://www.elektronmusikstudion.se/news/composers
Jordbro Världsorkester erbjuder konstnärer inom olika discipliner en residensvistelse
för att utveckla arbetsmetoder och konstnärligt uttryck. Det kan handla om repetitionsmöjligheter och konstnärlig samverkan.
http://jordbrovarldsorkester.se/index.php/artists-in-residence
MDT har ett residens program där de bjuder in artister inom scenkonsten. Programmet
löper under hela året med särskild tonvikt på sommaren.
http://mdtsthlm.se/about-mdt/
Nordiska gästateljén på Malongen. Gästateljén för bildkonstnärer drivs av den
svenska sektionen av Nordiska Konstnärsförbundet tillsammans med deras
samarbetsorganisationer.
http://www.nkf.se/malongen
Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka (KKV), residensprogram har skapats för
att stödja konstnärers utveckling, främst bildkonstnärer.
Programmet ligger bredvid konstnärens kollektiv verkstad och ger gästande konstnärer
möjlighet att arbeta i verkstäderna.
http://kkv.nu/artist-in-residence/
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Residence Botkyrka, är ett residensprogram för internationellt verksamma
bildkonstnärer, curatorer och arkitekter som är intresserade av att arbeta i platspecifika
sammanhang.
http://botkyrkakonsthall.se/about-us/residence-botkyrka/
Residence Cirkör LAB, Cirkus Cirkör utvecklar för närvarande det nya Cirkör LAB
(Cirkörs laboratorium för konstnärligt briljans). De erbjuder ett residensprogram för
cirkusartister.
http://cirkor.se/content/residens-i-cirk%C3%B6r-lab
Residens Skärholmen, Stockholm Stadsteater erbjuder den som har ett konstnärligt
projekt möligheten att använda sin scen och viss teknik. Utöver teaterprojekt kan det
vara bildkonst, musik, dans m.m.
http://www.stadsteatern.stockholm.se/media/Residenstext.pdf
SITE erbjuder residens till konstnärer inom dans och scenkonst i form av kontorsplats
och replokal på SITE i ett år. Rådgivning för konstnärlig och organisatorisk utveckling
ingår också som en del i erbjudandet.
http://sitesweden.se/?page_id=38
Weld är en konstnärsdriven plattform I huvudsak för dans men är också öppen för
andra konstnärliga discipliner. Residensvistelsen är till för att utveckla arbetsprocessen
och gränsöverskridande samarbete.
http://www.weld.se/page/lab/sv/

Sörmland
AIR Sörmland, ett vistelsestipendium för bildkonstnärer från Sverige, Norden och
Östersjöregionen. Residensvistelsen är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta,
Eskilstuna konstmuseum, Katrineholms konsthall, Ebelingmuseet och Sörmlands
museum.
http://airsormland.se/
Art Lab Gnesta erbjuder konstnärer inom olika konstområden studio, workshops och
möjligheten att arbeta i relation till pågående projekt och närverk.
http://www.artlabgnesta.se/ateljeprogram/

Västmanland
Artist in Residence Karlsgatan 2. Projektet syftar till att över en tvåårsperiod länka
en musiker / kompositör till de två museerna på Karlsgatan, Västmanlands läns
museum och Västerås konstmuseum. Hemvist Projektet genomförs med stöd av
Kulturrådet och Västerås stad.
http://vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=439&MenuID=398

7 (10)

Grafikverkstan Godsmagasinet (GG). GG-verkstan bedriver två olika artist-inresidence-program, ett som riktar sig till Västmanlandskonstnärer och ett som är
inriktat på internationella utbyten. GG deltar i ett utbytesprojekt som kallas Endegra,
ett nätverk av grafikverkstäder runt om i Europa.
http://www.grafikverkstan.se/artists
Residens på Trixteatern innebär en möjlighet för nya cirkusartister att få tillgång till
lokaler, teknisk utrustning, övernattning m.m. under skapandet av en egen
föreställning.
http://gycklarna.com/residens-pa-trixteatern/
Soil 1, Limsta. Ett internationellt residensprogram och utbytesprogram (främst för
bildkonstnärer) i en lantlig miljö - ett samarbete mellan Limsta Säteri, Sverige och
landsbygdsprojekt, USA
http://soilresidency.com
Västmanlands Teater, Västerås. Erbjuder möjligheten för professionella inom
scenkonsten att ansöka om residens på teatern för att skapa ett konstnärligt projekt.
http://vastmanlandsteater.se/residens/

Västerbotten
Ricklundgården in Saxnäs, Vilhelmina kommun. Ricklundgården har två ateljéer som
är tillgängliga året runt. Alla konstnärer oavsett konstområde kan ansöka. Finansieras
av region Västerbotten och Vilhelmina kommun.
http://www.ricklundgarden.com/Start.html

Västernorrland
Scenkonstbolaget i Sundsvall, har vid olika tillfällen arrangerat residenser för
konstnärer inom scenkonsten. Scenkonstbolaget ägs av landstinget i Väster Norrland
och Sundsvalls kommun.
http://www.scenkonstbolaget.se/composerinresidencehulphers
Örnsköldsviks Kollektiv Verkstad (ÖKKV), tillsammans med Air Artists in
Residence Krems (Austria) har ett årligt utbytesprogram sedan 2011 för bild och
formkonstnärer.
http://www.okkv.se/okkv.html

Härjedalen
Härjedalens konstnärliga residens program. Härjedalens kulturcentrum ger
möjligheten till unga konstnärer inom olika konstnärliga discipliner att förbättra sin
kreativitet och uppfinningsrikedom. Det finns en dans/teater studio och en mindre
studio till exempel för en målare, illustratör eller skribent.
http://www.transartists.org/air/h%C3%A4rjedalen
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Västra Götaland
Järnhallen Residence är ett ateljéprogram främst för internationellt verksamma
bildkonstnärer, kuratorer och arkitekter som är intresserade av att arbeta kontext- och
platsspecifikt. http://www.jarnhallen.se/new-page-2/
Konstepidemin i Göteborg, har fem gästateljéer i huvudsak för internationella bild
och formkonstnärer. Konstepidemin samarbetar med Konstnärsnämnden/Iaspis och
Peja(Pépinières européennes pour Jeunes artistes).
http://konstepidemin.se/guest-studios-program/gastateljeer/
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Sedan 2010 finns möjligheten för
yrkesverksamma konstnärer att ansöka om ett 7-dagars kortstipendium; en veckas
vistelse i en av museets gästateljéer.
http://www.mynewsdesk.com/se/nordiska_akvarellmuseet/news/ny-chans-att-soekakortstipendiet-7dagar-63940
RUD AIR, Laxarby. Ett konstnärsdrivet projekt, öppen för konstnärer från hela
världen. Huvudfokus ligger på bildkonst; (måleri, teckning, fotografi, video,
installation och performance) men är även öppen för andra discipliner.
http://rudair.tumblr.com/
Steneby AIR, Dals Långed. Nationella och internationella konstnärer inom samtliga
konstområde erbjuds möjlighet att söka residensvistelse på Stenebyskolan i Dals
Långed.
http://steneby.se/2015/03/24/steneby-air-varat-eget-artists-in-resident-program/
AiR Sövde, Skövde Kulturhus residenceprogram - för internationella utbyten inom
bildkonsten.
http://skovde.se/airskovde
Vitlycke Center for Performing Arts. Kultur i Väst erbjuder residens på Vitlycke
Center for Performing Arts. Danskonstnärer ges möjligheten att bo och arbeta på
Vitlycke gård i Tanums kommun i norra Bohuslän.
https://www.facebook.com/VitlyckeCentreForPerformingArts/timeline
Västra Götalandsregionen, är i organiserandet av nationella och internationella
residenser för bildkonstnärer i samarbete med tio konstinstitutioner i regionen. Ett
liknande program kommer att utvecklas inom litteraturen.
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/Internationelltkultursamarbete/

Östergötland
Rejmyre Art Lab är en konstnärsdriven organisation. Deras verksamhet innehåller ett
internationellt residensprogram. (mest inom området bildkonst). Erbjuder en plattform för
experimentalla och konceptuella glasprojekt i Rejmyre glasfabrik.
http://rejmyreartlaborg.ipage.com/home2014.html
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Norrköping Air är ett tvåårigt experimentellt residensprogram organiserat av Vision
Forum, Verkstad och Linköping University i nära samarbete med Norrköpings
konstmuseum.
http://norrkopingair.blogspot.se/2013/07/norrkoping-air-pa-svenska.html
Ung scen/Öst. Erbjuder en residens för gästande unga scenkonstnärer som utveckla en
konstnärlig idé. Ung scen/Öst letar efter projekt som utvecklar scenkonsten för ung
publik.
http://www.ungscen.se/om-oss/om-teatern/ung-scen-residens

Regionala residenser i andra länder
Konst i Halland, är ett regionalt resurscentrum som drivs av Region Halland och
Hallands konstmuseum. Konst i Halland arbetar med internationella

konstnärsutbyten genom vistelsestipendier och ett mobilt residensprogram.
Vänder sig både mot bildkonstnärer verksamma i Halland och bjuder utländska.
http://www.konstihalland.se/konstnarsinfo/konst-i-hallands-vistelsestipendium/
Västra Götalandsregionen har ett sammarbete med TCG Nordica om ett Artist in
Residence program. TCG Nordica är ett internationellt kulturcentrum med en scen,
konstgalleri, restaurang och ligger i Kunming, Kina.
http://www.tcgnordica.org/en/start/
Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger bildkonstnärer och
konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo
utomlands under tre månader. Västra Götaland erbjuder ateljéer i, Kunming i Kina och
Querétaro in México. Programmet erbjuder också konstnärer från México och Kina en
vistelseperiod i en ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/Stod-tillkulturutovare/Gastateljeer/
http://akvarellmuseet.org/
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