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Tyhjennä lomake • Töm blanketten

HAKEMUS • ANSÖKAN
Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha 2021
Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär 2021

1 HAKIJAN TIEDOT • UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Ammattitaiteilija • Yrkeskonstnär

Henkilötunnus • Personbeteckning

Taidelaji • Konstart

Kotipaikka • Hemort

Verotuskunta • Beskattningskommun

Osoite • Adress

Puhelin • Telefon

Postinumero ja -toimipaikka • Postnummer och postanstalt

Sähköpostiosoite • E-postadress

Kotisivu • Webbplats

Pankki ja tilinumero IBAN-muodossa • Bank och kontonummer i IBAN-format

2 HAKEMUKSEN LIITTEET • BILAGOR
Ansioluettelo
Meritförteckning
Vuoden 2021 työsuunnitelma
Arbetsplan för år 2021
Kuvaus siitä, kuinka esitetty hanke vahvistaa kuvaa Espoosta monipuolisena ja ennakkoluulottomana kulttuurikaupunkina
Beskrivning av hur projektet förstärker bilden av Esbo som en mångsidig och fördomsfri kulturstad
3 LUPA NIMEN JULKAISEMISEEN • TILLSTÅND ATT PUBLICERA NAMNET
Annan luvan julkaista nimeni asian yhteydessä Espoon kaupungin www-sivuilla ja kulttuurin tulosyksikön julkaisuissa.
Jag tillåter att mitt namn publiceras i anslutning till ärendet på stadens webbplats och i kulturenhetens publikationer.
Apurahan saajan on tehtävä apurahakauden päätyttyä kirjallinen selvitys hakemuksessa esitetyn työsuunnitelman mukaisesta taiteellisesta
toiminnasta apurahakaudella.
Selvitys lähetetään postitse osoitteeseen Kulttuurin tulosyksikkö, PL 30, 02070 Espoon kaupunki. Kuoreen merkintä ”Ammattitaiteilijan
apurahaselvitys 2021”.
Stipendiemottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse om den konstnärliga verksamhet som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden
tagit slut.
Skicka redogörelsen per post till Kultur, PB 30, 02070 ESBO STAD. Märk kuvertet ”Redogörelse om konstnärsstipendium 2021”.
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4 ALLEKIRJOITUS • UNDERSKRIFT
Päivämäärä ja paikka • Datum och ort

Allekirjoitus ja nimenselvennys • Underskrift och namnförtydligande

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 30.9.2020 klo 15.45 mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 ESPOON
KAUPUNKI (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3.krs, Espoon keskus, ark. klo 8.00–15.45). Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostin
liitteenä osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi tai kaupungin asiointipisteisiin.
Myös sähköpostitse tai asiointipisteisiin toimitettujen hakemusten viimeinen jättöpäivä ja -aika on 30.9.2020 klo 15.45.
Lisätietoja: espoo.fi/kulttuuriavustukset
Skicka ansökan med bilagor så att den är framme senast 30.9.2020 kl. 15.45 till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD
(besöksadress: Brogatan 11, 3 våningen, Esbo centrum, vard. kl. 8.00–15.45). Blanketten med bilagor kan även skickas per e-post till
kirjaamo@espoo.fi eller lämnas in på en av stadens servicepunkter under öppettiden.
Sista dagen även för ansökningar som lämnas via e-post eller till servicepunkterna är den 30 september 2020 kl. 15.45.
Mer information: espoo.fi/kulttuuriavustukset > På svenska
KULTTUURILAUTAKUNTA
ESPOON KAUPUNKI, KIRJAAMO • PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

KULTURNÄMNDEN
ESBO STAD, REGISTRATUR • PB 1, 02070 ESBO STAD

Tallenna • Spara

Tulosta • Skriv ut

