Søknadsskjema

ÅNUN LUND REJ MINNEFOND
Kulturstiftelse for barn og unge etablert 1991
Postadresse:
Ånun Lund Rej Minnefond
Bygdøy Allé 51B, 0265 Oslo
E-post: kulturstipend@anunminnefond.no
www.anunminnefond.no
Søknad og vedlegg sendes digitalt til kulturstipend@anunminnefond.no
Se flere opplysninger nedenfor.
Lykke til med søknaden!
Minnefondets formål er å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, stimulere til nysgjerrighet,
kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Det er mennesket og ikke alene utøverne og
deres prestasjoner som står i fokus. Det gjøres en helhetlig vurdering av hver søker, hvor
selvbiografien er sentral.
Aldersgrense for å søke: Øvre aldersgrense innen musikk er t.o.m.15 år og innen øvrige områder
t.o.m. 12 år før søknadsfristens utløp den 1. mai. Prisutdeling skjer i begynnelsen av september.
1. Opplysninger om søker
Navn:
Fødselsdato:
Postadresse:
Mobiltelefon og e-postadresse:
2. Stipend søkes innen ett eller flere av følgende områder
I a) Musikk - for utøvere
Instrument(er):
Innspillinger av ca.15 minutters varighet gjøres tilgjengelig via nettet på youtube, i dropbox eller
liknende. I tilfelle usikkerhet skriv i god tid til kulturstipend@anunminnefond.no .Viktig at det som
sendes inn, er av god kvalitet for å få et riktig inntrykk av søkeren. Vennligst ha de nyeste
innspillingene først. Angi også stykkene i innsendt rekkefølge på skjemaet nedenfor.
Komponist

Tittel

Innspilt dato

Øvrig info

I b) Musikk - egne komposisjoner
Fortell gjerne om bakenforliggende ideer og om arbeidet. Fyll eventuelt ut mer informasjon i eget
vedlegg. Arbeidene bør være av nyere dato. Oppgi alder ved komponering av de enkelte stykkene
som sendes inn. Det bes om innsendelse i PDF format.

II. Maling, tegning eller forming
Kopi av minimum 8-10 tegninger og bilder scannes og sendes i PDF format. Søker bes fortelle om
hva som har inspirert arbeidene og uttrykkene. Arbeidene bør være av nyere dato og vennligst
oppgi når de er laget.

.
.
III. Kulturfordypelse
Oppgi prosjekt og formål, send inn beskrivelse og redegjørelse ev kombinert med illustrasjoner,
eller lignende i PDF format.

..
IV. Kreativ skriving
Oppgi titler på dikt, fortellinger, skuespill eller annet og når de er skrevet. Arbeidene bør være
av ny dato. Flere arbeider bes innsendt. Det bes om å bruke DPF format.

.
3. Selvbiografi
Søker bes om å fortelle så levende som mulig om seg selv, inspirasjonskilder og bakgrunn for den
kunstneriske utfoldelse og kreative aktiviteter og begrunne søknaden. Det er viktig at det er barnet
selv som skriver teksten og ikke foreldre/andre personer. Legg gjerne ved CV, men den erstatter
ikke den personlige selvbiografien. Det gjøres oppmerksom på at dette er en svært viktig del av
søknaden som sammen med dokumentasjonsmaterialet vil ligge til grunn for den endelige
vurdering.
Det bes også om innsendelse av nyere digitalt foto.
4. Opplysninger om skoler og lærested for undervisning og kurs
Flere opplysninger føres evt. i vedlegg.

.
5. Attester fra minst to referanser utenom familie.
Attester sendes som vedlegg. Navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer til de som har skrevet
attestene bes fylt ut her;
1.
2.
.
6. Andre opplysninger, evt. tillegg fra foresatte
Når søknaden sendes, vennligst oppgi søkers navn i e-posttittelen. Erfaring viser at det
ofte sendes inn for store filer. For å unngå dette, send søknaden i flere etterfølgende deler.

_________
Dato

_________________________
Underskrift

