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Konstnärsnämndens internationella program för 

dans - Information om residens i Sverige 2022 

 

Sökbara tidsperioder för residens i Göteborg 

31 januari–13 februari 2022 på Konstepidemin 

14–27 februari 2022 på Konstepidemin 

7–20-mars 2022 på Ärlegården/DC Väst 

20 juni–3 juli 2022 på Ärlegården/DC Väst 

Residensen genomförs i samverkan med DC Väst/Danscentrum Väst och 

Konstepidemin 

 

Sökbara tidsperioder för residens i Malmö 

3 januari–16 januari 2022 på Danscentrum Syd 

4 april–17 april 2022 på Danscentrum Syd 

20 juni–3 juli 2022 på Danscentrum Syd 

4 juli–17 juli 2022 på Danscentrum Syd 

Residensen genomförs i samverkan med DC Syd/Danscentrum Syd  

 

Sökbara tidsperioder för residens i Östersund 

10 januari–27 februari 2022 på Estrad Norr 

30 maj–21 augusti 2022 på Estrad Norr 

Residensen genomförs i samverkan med Estrad Norr 

 

Vad kan du söka för? 

Residens i Sverige ska ge dig som yrkesverksam danskonstnär möjlighet att 

koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete under period om två 

veckor. Stipendiet ger dig även möjlighet att bjuda in en-två internationella 

samarbetspartners till residenset. Stipendiet består av en stipendiedel på 10 000 

kr/person för två veckor, reseschablon på 1 000–2 000 kr/inom Sverige, 5 000 
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kr/inom Europa, 10–15 000 kr/utom Europa samt boendeschablon 1 000 

kr/natt.  

 

Vem kan söka? 

Residens i Sverige kan sökas av enskilda yrkesverksamma konstnärer inom 

dans och koreografi.  Med yrkesverksam konstnär avses personer som försörjer 

sig på eller bedriver konstnärlig verksamhet på hel- eller deltid. För att komma 

i fråga ska den sökande vara bosatt i Sverige och/eller ha sin huvudsakliga 

konstnärliga verksamhet i Sverige. 

 

Vem kan inte söka? 

Residens i Sverige beviljas inte till den som studerar på mer än halvtid när 

beslut fattas eller under perioden som residenset avser. Residens i Sverige 

bedrivs inom ramen för Konstnärsnämndens internationella program för dans 

och kan därför inte sökas av cirkusaktörer. 

 

Bedömning och beslut 

Beslut fattas av Arbetsgruppen för dans och grundar sig på en bedömning av 

den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet 

samt innehållet i ansökan. Vikt läggs vid att sprida stipendierna till konstnärer i 

olika delar av landet och till olika konstnärliga uttryck. Beslut kan inte 

överklagas. 

 

Utbetalning och skatt 

Om du blir beviljad ett Residens i Sverige betalas det ut till det personliga 

konto, med dig själv som kontohavare, som angivits i ansökan. Den delen av 

stipendiet som avser den internationella kollegan betalas ut till direkt till 

vederbörande. Kostnader för boende och resor ersätts i efterhand mot 

redovisade kvitton. Observera att stipendiet inte ligger till grund för sjuk- eller 

föräldrapenning. Mer information finns på Konstnärsguiden under Stipendier 

och bidrag. 

 

Redovisning 

Senast en månad efter avslutat residens ska du skicka in en redovisning. 


