Sverigefinska kulturambassadens residensverksamhet för 2020
Sverigefinska kulturambassaden ligger i centrala Uleåborg, på Sepänkatu 9 i samma
lokaler som Norden-Center och Oulun kirjallisuuden talo (Litteraturens hus).
Man kan ansöka residensvistelser om man är verksam inom kulturverksamheten och har
en sverigefinsk bakgrund, oavsett boplats. Vi erbjuder 1-3 veckors residensvistelser.
Logi och arbetsrum ingår.
Ansök till residenset
Ansökningar via hemsidan www.ambassaden.fi
Residensgästerna svarar själv för resorna antingen direkt till Uleåborg eller till Luleå,
varifrån upphämtning kan arrangeras. Stöd eller resebidrag kan ansökas beroende på
residensgästens bakgrund från kommuner, föreningar, fackföreningar eller fonder.
Residensgästerna ansvarar själv för material- och matkostnader, möjlighet till skollunch
erbjudes i matsalen i Svenska Privatskolan i Uleåborg, som ligger i samma kvarter.
Vi förväntar oss att residensgästen deltar i ett publikevenemang, läroverksbesök eller
andra tillställningar enligt överenskommelse. Vi hjälper till att arrangera egna workshoppar,
utställningar, konserter eller motsvarande enligt önskemål.
Ansökningar mottages tillsvidare fortlöpande. Sverigefinska kulturambassaden behandlar
ansökningarna månadsvis. Residensverksamheten för år 2020 möjliggörs av Finska
kulturfonden i Norra Österbotten samt Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg.
Sverigefinska kulturambassaden förbehåller rätten till förändringar.

Ruotsinsuomalaisen kulttuurilähetystön residenssitoiminta 2020
Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö sijaitsee osoitteessa Sepänkatu 9 Oulun
keskustassa, Pohjola-keskuksen ja Kirjallisuuden talon yhteydessä.
Residenssivieraaksi voi hakea kulttuurialalla toimivat ja ruotsinsuomalaisen taustan
omaavat henkilöt asuinpaikasta riippumatta. Tarjoamme 1-3 viikon residenssijaksoja.
Majoitus ja työtilat sisältyvät residenssijaksoon.
Hae residenssiin
Hakemukset kotisivun www.ambassaden.fi kautta.
Residenssivieras vastaa itse matkakuluistaan joko suoraan Ouluun tai Luulajaan, josta
nouto on järjestettävissä. Matkakuluihin on haettavissa tukea residenssivieraan taustasta
riippuen kunnilta, järjestöiltä, ammattiliitoilta ja rahastoilta. Residenssivieraat vastaavat
materiaali- ja ruokakuluistaan itse, mahdollisuus koululounaaseen samassa korttelissa
toimivassa Svenska privatskolanin ruokalassa.
Odotamme residenssivieraan osallistuvan yleisöluentoon, oppilaitosvierailuun tai muuhun
yhdessä sovittavaan tilaisuuteen. Järjestämme residenssivieraallemme mahdollisuuden
omaan työpajaan, näyttelyyn, konserttiin tai vastaavan toiveiden mukaisesti.
Toistaiseksi jatkuva haku. Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö käsittelee hakemukset
kuukausittain. Residenssitoiminnan mahdollistavat vuodeksi 2020 Suomen
Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto sekä Svenska Kulturens Vänner i
Uleåborg.
Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö pidättää oikeuden muutoksiin.

