Ansökan

Berättarkraft
Berättarkraft är ett stipendium med syfte att utveckla berättarkulturen i
Västerbotten. Skellefteå Kraft är tillsammans med Västerbottensteatern och
Berättarfestivalen initiativtagare till Berättarkraft. Den långsiktiga målsättningen är
att uppmuntra och stimulera framtidens berättare.
Om Berättarkraft
• Stipendiet är öppet för boende i Västerbottens län, från 15 år och uppåt.
• Till ansökan bifogas en skriftlig berättelse på temat På djupt vatten på maximalt 8 000 tecken.
• Du kan välja att skicka in en muntlig berättelse, då som en ljudfil på max 3 minuter.
• Finalisterna får delta i en tvådagars workshop där de vidareutvecklar sin berättelse och sin egen
berättarkonst inför framträdandet.
• Stipendiet består av fortbildning i muntligt berättande och en skriv- och berättarkurs på Kreta under
ledning av Kersti Björkman.
• Eftersom stipendiet syftar till att sporra och hitta nya berättare kan du inte vinna deltagande i kursen mer
än två gånger. Du kan heller inte vinna stipendiet mer än en gång.
• Observera att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
• Sista ansökningsdag är 30 november 2016.
För ytterligare information se vasterbottensteatern.se/berattarkraft
Så här ansöker du
Fyll i formuläret nedan och skicka det tillsammans med din berättelse till
lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se.
Du kan även välja att skriva ut ansökan och berättelse och skicka till:
Berättarkraft Västerbottensteatern
Nordlandergatan 1
931 33 Skellefteå.
Skicka inte originalhandlingar, vi skickar inte tillbaka dem.
Har du frågor kring stipendiet eller bedömningskriterier kontakta Lillemor Skogheden, Västerbottensteatern
på 0910-71 56 06 eller lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se.
Tack för din ansökan!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postort:

E-post:

Tel:

Hur upptäckte du Berättarkraft (annons, kompis, lärare, på biblioteket, facebook, under en Berättarfestival)?

Vi vill gärna få en liten bild av vem du är. Därför undrar vi varför du söker Berättarkraft?

Hur skulle du vilja utveckla din berättelse?

Har du tidigare erfarenhet av muntligt berättande?
Ja

Nej

Skriv dina svar direkt i textfältet. Spara sedan
formuläret med ditt eget namn och skicka in det via
mejl. Du kan också skriva ut och posta formuläret.

