Ansökan om stipendium från Östhjazz Ideell Förening
Vårterminen 2022 (ansökan senast 30 maj 2022)

Östhjazz Ideell Förening org. nr 802519-3775 (nedan kallat Östhjazz) bildades 2018 med syfte att ideellt
utveckla medlemmarnas musikintresse och arrangera eller delta i musikarrangemang främst med inriktning
mot jazzmusik. Föreningen driver bland annat Malin Östh Band och Duo Östh och Väst. Vi är religiöst och
politiskt obundna.
Östhjazz styrelse har beslutat att utlysa ett stipendium på femtusen kronor till en ung musiker, sångare,
kompositör eller producent med inriktning jazzmusik. Stipendiat skall vara skriven i Kristianstad Kommun och
under utdelningsåret vara högst 25 år. Sökande skall motivera sin ansökan och lämna referenser (t.ex. lärare,
etablerade musiker, arrangörer av jazzevents) som Östhjazz får kontakta. Vidare skall sökande lämna
arbetsprov som t.ex. ljud- eller videoinspelning, komposition, producerad inspelning etc. Rättigheterna till
inlämnade arbetsprov förblir hos sökande och inlämnade arbetsprov får enbart användas av Östhjazz för att
bedöma ansökan och får inte publiceras utan sökandes medgivande.
Styrelsen för Östhjazz (adress se nedan) tar emot ansökningar och utser stipendiat. Genom att lämna in
underskriven ansökan godkänner sökande
1. att Östhjazz lagrar personuppgifter under två (2) år från det att ansökningen registrerats.
Personuppgifterna kommer enbart att användas för ändamålet och kommer inte att lämnas vidare.
2. att stipendiatens namn publiceras i press och på sociala medier.
3. att Östhjazz inte meddelar eller anger skäl till avslag på ansökan.
4. att Östhjazz val av person som får stipendium inte kan överklagas.
Underskriven ansökan skall skickas med brev eller e-post senast 30 maj 2022 till adress
Östhjazz Ideell Förening
c/o Lennart Svensson
Repslingan 13
296 37 Åhus

E-post
svenssonlennart@live.se

Person som får stipendium meddelas personligen. Stipendium utdelas senast 1 juli 2022.
Observera: Om ansökan skickas som e-post, ta foto av eller skanna underskrivet ansökningsformulär och bifoga
e-postmeddelandet.

Sökande
Sökandes namn
Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer
E-post
Födelseår/månad/dag

Östhjazz Ideell Förening
c/o Lennart Svensson
Repslingan 13
29637 ÅHUS

Tel:
E-post:

0705213226
0705213226
svenssonlennart@live.se
tommy@entia.se
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Referenser (lämna namn och kontaktuppgifter till minst 2 personer som kan lämna uppgifter om sökande)
Referens:

Referens:

Referens:

Motivering (sätt kryss)

Musiker/sångare

Kompositör

Producent

Motivera varför just du vill ha detta stipendium.

Sätt kryss om utrymmet inte räckte till och du har fortsatt skriva på annat papper som du skickat med ansökan

Arbetsprov. Beskriv kortfattat vilka arbetsprov du lämnar med. Observera att det går bra att lämna egna

eller publika länkadresser. Du ansvarar själv för att inlämnat och länkat material uppfyller gällande lagar och
regler för publicering.
Arbetsprov:

Sätt kryss om utrymmet inte räckte till och du har fortsatt skriva på annat papper som du skickat med ansökan

A. Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Östhjazz Ideell Förening
c/o Lennart Svensson
Repslingan 13
29637 ÅHUS

Tel:
E-post:

0705213226
0705213226
svenssonlennart@live.se
tommy@entia.se
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