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Ansökan om Uppsala kommuns resestipendium för körer 

Uppsala kommuns resestipendium för körer är avsett att uppmuntra och möjliggöra uppsalakörers studieresor och 

gästspel utomlands för utbyten med andra länders kulturer. Körer med stabil och dokumenterad verksamhet i Uppsala 

kommun kan söka. Stipendiet består av 50 000 kronor och utdelas under hösten 2021. Resan ska avse 2022 eller 2023. 

Oläslig eller ofullständigt ifylld ansökan handläggs inte. Häfta inte ihop papper. 

Uppgifter om sökande kör 
Namn på kören/föreningen Diarienummer 

  
Organisationsnummer 

 
Adress 

 
Postnummer och ort 

 
Kontaktperson/ordförande Telefon Mobiltelefon 

   
E-postadress 

 

Kort historik över kören 
 

Tidigare resor och framträdanden utomlands 
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Beskriv resan/kulturutbytet som kören vill göra, inklusive budget 
 

Bifogade handlingar 
Stadgar och senaste verksamhetsberättelse ska bifogas liksom ev. inbjudan, intyg, länkar till ljudfiler etc. 

 

Ansökan 
Skriv ut blanketten och skriv under. Ansökan ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast den 14 september 2021 och 

skickas till Uppsala kommun, kulturförvaltningen, staben, 753 75 Uppsala. 

Du kan också lämna in den i receptionen på Stationsgatan 12, plan 4, senast den 14 september 2021 klockan 16.00. 

Ansökan är offentlig handling. 

Beslut 
Kulturnämnden fattar beslut om stipendiat senast i november 2021. 

För mer information 
Kulturförvaltningen 

Elise Rhodin 

elise.rhodin@uppsala.se 

018-727 13 61 

Underskrift 
Med din underskrift intygar du att uppgifterna i ansökan är korrekta 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om 

Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 
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