PRINCIPER FÖR VISTELSE
I KÄLLSKÄRS GÄSTBOSTAD PÅ KÖKAR
1. Ålands landskapsregering tillhandahåller en gästbostad/Artist in Residence på Källskär
bestående av en stuga om ca 30 m2 innehållande två sängar, gasspis och kylskåp. Tillgång till
bastu finns. Solpaneler gör det möjligt att ladda mobiltelefon och dator.
2. Gästbostaden upplåtes åt konstnärer, kulturarbetare och journalister m.fl. som i sitt arbete
kan ha nytta av och få inspiration av den natur och miljö som anläggningen erbjuder.
Stipendieansökan behandlas av en sakkunniggrupp, slutgiltigt beslut fattas av Ålands
kulturdelegation. Stipendievistelse beviljas en gång per år. Sista
ansökningsdag är den 15.1 kl. 16.15 under samma år som vistelsen önskas.
3. Vistelsen får gärna medföra ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan stipendiaten och
det åländska kulturlivet i form av t.ex.
•
•

utställningar eller andra arrangemang på Åland
tidningsartiklar, bloggar eller annan information som sprider kunskap om
Källskär-Kökar/Åland

4. Gästbostaden upplåtes till ett självkostnadspris om 50 €/vecka per person. Summan täcker
kostnader för gas, sophantering, wc-tillbehör och därmed jämförbara kostnader. Summan
betalas på förhand och ska styrkas genom uppvisande av kvitto vid ankomst till gästbostaden.
Eventuell medföljande familjemedlem eller gäst betalar en avgift om 50 € per person och
vecka eller 10 € per person och dag. Stipendiaten betalar själv samtliga kostnader för resa till
och från gästbostaden. Stipendiaten betalar vidare avgiften för båttransporten mellan Kökar
och Källskär, i dagsläget är denna avgift 60 € t/r, till tillsyningsmannen/båtföraren.
5. Gästbostaden upplåtes som regel 1 eller 2 veckor under perioden medlet av maj-september.
6. Ansökan om stipendium för vistelse på Källskär sker enbart på digital blankett på adressen
www.kultur.ax och ska vara inlämnad senast den 15januari kl. 16.15 samma år som vistelsen
önskas. Av ansökan bör framgå vilken tid vistelsen gäller,(hela kalenderveckor). Ansökan ska
innehålla en arbetsplan, en CV och eventuell annan dokumentation.
7. Senast sex veckor efter vistelsen på Källskär ska stipendiaten inlämna en kort arbetsrapport
till Ålands landskapsregering/Kulturbyrån.

För mer information och hämtande av blankett vänligen se www.kutur.ax
Som kontaktperson för stipendiaten under vistelsen fungerar Ålands landskapsregerings
tillsyningsman på Källskär eller på kulturbyrån tel. +358 18 25 000.

