Stipendium
Följebrev till ansökningsblankett
Till dig som söker FFTM:s stipendium,
Det är glädjande för oss att du vänder dig till oss för att ansöka om ekonomiskt stöd!
Föreningen för Tidig Musik arbetar sedan 1979 med att på många olika sätt stimulera
och stödja det tidiga musik livet i landet. FFTM vill göra det möjligt för barn,
ungdomar, vuxna, amatörer, professionella, studenter, lärare och andra intresserade
att förkovra sig i äldre epokers musik. I detta arbete är FFTM:s Stipendium en del.
Stipendiet kan i sin nuvarande form sökas för en mängd olika ändamål: högskoleeller konservatoriestudier, kurser, enskilda lektioner och annat.
Stipendiet delas, om möjligt, ut i samband med en konsert eller annan händelse
under Stockholm Early Music Festival. Eventuellt kan stipendiaten inbjudas att
medverka vid konsert någonstans i landet. Detta sker i samråd med stipendiaten.
Skulle stipendiet tillfalla dig kommer du också att ett flertal gånger synas och
nämnas i tidskriften Tidig Musik. Detta kan ske på olika sätt: genom en intervju, ett
kort referat, något du skriver själv efter eller under dina studier. Också detta sker i
samråd mellan dig och föreningen.
Tanken med detta är att FFTM förutom att ekonomiskt stödja dig också hjälper dig
med uppmärksamhet i media.
När det gäller att bifoga bilagor är det upp till dig själv att välja hur du gör det och
vilka du bifogar. På anmälningsblanketten finns förslag på bilagor, men du får själv
avgöra vilka av dessa som är mest relevanta för dig och din ansökan. Du är
naturligtvis medveten om att ditt förfarande med att ställa samman ansökan kan
komma att påverka stipendiejuryns beslut.
En inspelning rekommenderas varmt, men måste inte alls vara professionellt gjord
och påkostad. Det viktiga är att stipendiejuryn får en känsla för dig och ditt
spel/musicerande.

Lycka till med din ansökan!
styrelsen för Föreningen för Tidig Musik

