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Resebidrag 
ANSÖKAN OM BIDRAG INOM TEATER, FILM, DANS 

Blanketten är skrivbar på dator. Den ska därefter signeras och skickas per post (ej e-post). OBS: En ansökan per person 
och resa.

1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska! 

*Efternamn *Tilltalsnamn *Personnummer

*Postadress *Postnummer *Postort

Telefon Mobiltelefon Land 

E-post Webbplats 

*Ange plusgiro, bankgiro eller bankkonto
      Plusgiro  Bankgiro  Bankkonto 

Clearingnummer *Kontonummer

Om utländskt bankkonto behövs även uppgift om: 

IBAN SWIFT-kod 

*Konstområde som ansökan gäller: Teater (inkl. cirkus)  Film Dans 

*Konstnärskategori, t.ex. skådespelare, dansare, koreograf, filmare, regissör etc.

*Utbildning

 Konstnärlig högskola  Annan konstnärlig utbildning  Annan utbildning  Ingen utbildning 

Skolans namn Program/inriktning Examensår/-månad Antal år 
1 

2 

3 

Nuvarande anställningsform Arbetsgivare Anställningsgrad (%) 

2. ANSÖKAN AVSER

*Kort sammanfattning av ansökan (ange t.ex. syfte och mål – max 300 tecken)

Ange kön

Kvinna Man

Annat/inget
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Resmål 

*Land (ej Sverige) *Ort

*Planerat startdatum *Planerat slutdatum *Belopp som söks

Form för resan 

 Arbete  Research   Seminarium/symposium 

 Workshop/studier  Festival, biennal etc.  Övrigt, specificera här: 

*
Sökandens aktuella konstnärliga verksamhet (uppdrag, anställningar, arbetsplatser samt omfattning i tid etc. Max 2 000 tecken) 
Bifoga gärna CV som komplement

RobertS
Maskinskriven text
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*Ge en utförlig beskrivning av resan (syfte, planering av vistelsen med namngivna föreställningar, motivering, förväntat resultat etc.
Max 3000 tecken)
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3. BUDGET

Jag söker stöd för följande kostnader: 

Resor t.o.r. SEK 
Inrikesresor (transfer, taxi, tåg etc.) SEK 
Kost och logi SEK 
Försäkringar SEK 
Deltagaravgift SEK 
Hyra i utlandet (arbetslokal el. likn.) SEK 
Annat, specificera: SEK 
Belopp som söks hos Konstnärsnämnden i SEK
*
(Minsta belopp 5 000 kr. Beloppet avrundas nedåt till närmaste 1000-tal.) 

SEK 

Stipendier och bidrag sökta på annat håll för denna resa

Sökt belopp Beviljat belopp 

SEK 

SEK 

Summa: SEK 

*Om du har kollegor som söker för samma ändamål vid detta ansökningstillfälle, ange namn på dessa.
(Max 200 tecken) 

Har ändamålet prövats tidigare hos Konstnärsnämnden? Ja Nej 

Om Ja, ange vilka omständigheter som har tillkommit och varför Konstnärsnämnden ska pröva ärendet igen. 

(Max 500 tecken) 

Övriga upplysningar (max 300 tecken) Här kan du klistra in länkar på arbeten som är relevanta för ansökan (eget arbete, 
festivals hemsida etc.) 

Institution, fond e.d.
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BILAGOR 

Frivilliga bilagor i begränsad omfattning: CV, länkar, projektbeskrivning, presentation resmål etc. 

Bilagorna ska vara i A4-format. 

_________________________________________________________________________________________ 
Jag försäkrar härmed på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och 
sanningsenliga. 
Jag försäkrar att jag kommer att använda bidraget enligt beskrivning i ansökan. Jag intygar att jag
inte är studerande vid någon konstnärlig grund- eller masterutbildning om jag tilldelas stipendiet. Jag intygar att jag 
är stadigvarande bosatt i Sverige och/eller har min huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige.
Jag samtycker till att Konstnärsnämnden behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen PuL. 
www.konstnarsnamnden.se/pul  

Skriv ut ansökan och signera. Skicka ansökan per post (ej e-post). 

Datum Ort Sökandens underskrift 

Ansökan skickas till: 
Konstnärsnämnden 
Maria skolgata 83 
118 53 Stockholm 

www.konstnarsnamnden.se 

http://www.konstnarsnamnden.se/
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