
ANSÖKAN OM STIPENDIUM 

Berättarkraft är ett stipendium med syfte att utveckla berättarkulturen i Västerbotten. 
Skellefteå Kraft är tillsammans med Västerbottensteatern och Berättarfestivalen initiativtagare 
och den långsiktiga målsättningen är att uppmuntra och stimulera framtidens berättare.  

Om stipendiet: 
- Stipendiet är öppet för boende i Västerbottens län – från 15 år och uppåt. 
- Till ansökan bifogas en skriftlig berättelse på temat ”Passion” på maximalt 8000 tecken. 
- Du kan välja att skicka in en muntlig berättelse istället - då som en ljudfil på max 3 minuter.
- Stipendiet består av fortbildning i muntligt berättande samt en resa till en av norra Europas  
  ledande  berättarfestivaler i Skottland under hösten 2011. 
- Sista ansökningsdag är 1 november 2010. 

För ytterligare information se:  www.berattarkraft.se
Observera att eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

OM DEN SÖKANDE 
Namn

Gatuadress

Postnummer och ort

E-post

Telefonnummer/mobil



TILL ANSÖKAN BIFOGAS SVAR PÅ FÖLJANDE FRÅGOR OM SÖKANDE:   

Varför söker du detta berättarstipendium? 

Beskriv kort hur du har arbetat med din berättelse och hur du relaterar till årets tema? 



Hur skulle du vilja utveckla din berättelse/berättarteknik inför ett muntligt framförande? 

Din tidigare erfarenhet inom muntligt berättande? 

Ansökan skickas till: 
Berättarkraft/Västerbottensteatern 
Nordlandergatan 1 
931 33 Skellefteå

eller via mail till: lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se 

Frågor kring stipendiet, bedömningskriterier eller annat:
 v g kontakta Lillemor Skogheden, dramapedagog och teaterkonsulent vid
Västerbottensteatern 
Tel: 0910-71 56 06
E-post: lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se

Ansökningshandlingar återsändes ej.  Var god skicka därför EJ originalhandlingar.

 Tack för din ansökan! 
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