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ANSÖKAN OM NATIONELLT STIPENDIUM
Blankett nr 1.
Innan du fyller i blanketten – läs först noggrant igenom:
”Information till de sökande 2017 NATIONELLA STIPENDIER”
Efternamn

Telefonnummer

Förnamn

E-postadress

Gatuadress

Ev. Gatuadress i utlandet

Postnummer och ort

Ev. Postadress i utlandet

Personnummer

Nationalitet

Genom att skicka in ansökan godkänner jag att dessa uppgifter registreras enl. PuL.

Jag är registrerad vid någon av följande högskolor/bedriver enskilda eller andra studier:
Högskolan för Scen och Musik vid
Musikhögskolan Ingesund
Göteborgs universitet, Musik/Opera
Musikhögskolan i Piteå
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Musikhögskolan i Örebro
Musikhögskolan i Malmö
Utländsk högskola/konservatorium
Operahögskolan i Stockholm
Enskilda eller andra studier
Jag söker stipendium på (endast en kategori per sökande):
Accordeon
Slagverk
Cello
Saxofon
Dirigering: kör
Sång klassisk
Dirigering: orkester
Röstläge__________________________
Fagott
Trombon
Flöjt
Trumpet
Gitarr
Tuba
Harpa
Valthorn
Komposition
Viola
Kontrabas
Violin
Klarinett
Oboe
Tidstrogna instrument
Orgel
Instrument/sång_____________________
Piano (inkl. obl. kammarmusikdel)
Folkmusik
Instrument/sång_____________________
Solistpriset 2018:
Jazz
Jag söker även Solistpriset 2018
Instrument/sång_____________________
(se info på www.musikaliskaakademien.se)
Jag avser att använda stipendiet för:

Studier i (ange land, lärosäte och lärare):
……………………………………………………………………………………………………………
Kortare kurs: ………...…………………………………………………………………………………...
Annat ändamål: ……………………………………………………………………………………….....
OBS! Stipendierna får användas till musikstudier i Sverige eller utomlands. Stipendierna kan också ges som stöd
till instrument- och notinköp för att kunna genomföra studier eller fortbildning.
Vänd!
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Tidigare utbildning: OBS! Obligatoriska uppgifter!
Fyll i namn på högskola och utbildningsnivå samt bifoga studiedokumentation eller examensbevis.
Högskola/utländskt konservatorium

Program/utbildning/examen

Start- och examensår

Eventuellt fortsatta studier under hösten:
Högskola/utländskt konservatorium

Program/utbildning/examen

Start- och examensår

Behörighetskrav
Den som uppfyller kravet enligt någon av nedanstående kategorier är behörig att söka nationellt stipendium.
Sökande under utbildning
1. Svensk medborgare (oavsett ålder) som
▪ är antagen till heltidsstudier och vid provtillfället (september/oktober) har påbörjat andra året på en
masterutbildning vid svensk eller utländsk musikhögskola.
Man kan också vara antagen till utländskt konservatorium eller motsvarande nivå (t.ex. genom studier
på musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen). Behörigheten bedöms av KMA:s
stipendienämnd i varje enskilt fall.
▪ är antagen till operautbildning (vid OHS och HSM) eller musikhögskoleutbildning i jazz eller
folkmusik och vid provtillfället har påbörjat minst tredje året på en kandidatutbildning.

2. Utländsk medborgare (oavsett ålder) som
▪

▪

är antagen till heltidsstudier och vid provtillfället (september/oktober) har påbörjat andra året på en
masterutbildning vid svensk musikhögskola eller motsvarande nivå (t.ex. genom studier på svenskt
musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen). Behörigheten bedöms av KMA:s
stipendienämnd i varje enskilt fall.
är antagen till operautbildning (vid OHS och HSM) eller svensk musikhögskoleutbildning i jazz
eller folkmusik och vid provtillfället har påbörjat minst tredje året på en kandidatutbildning

Sökande efter utbildning
3. Behörig är också den instrumentalist som under året fyller högst 30 år, den sångare som under året
fyller högst 33 år och den kompositör eller dirigent som under året fyller högst 35 år. Sökande ska vara
svensk medborgare samt ha avlagt konstnärlig examen inom musikerprogram på avancerad nivå
motsvarande nuvarande masterexamen om minst 120 hp eller har fullgjort sådana studier på
musikerprogram på avancerad nivå som inte leder till examen.
Sökande som har kandidatexamen från en operautbildning (vid OHS och HSM) eller svensk
musikhögskoleutbildning i jazz eller folkmusik har rätt att söka enligt ovan angivna åldersregler.
Instrumenttekniker som under året fyller högst 50 år, är svensk medborgare och som på olika sätt har
genomgått instrumentteknikerutbildning har rätt att söka. (Ansökan görs på Blankett nr. 2)
OBS! Du skall bevisa din behörighet genom att bifoga styrkt studiedokumentation eller
examensbevis till din ansökan. Dokumentationen ska innehålla information om utbildningens
nivå och slutdatum.

Sista ansökningsdag onsdagen den 3 maj 2017
Ansökan skickas till: Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm
eller med e-post: ansokan@musikaliskaakademien.se
Avgiften, 250 kronor, ska då vara insatt på KMA:s Bankgiro 5366-9586
Kvitto/utskrift av internetbetalning ska fästas på denna blankett. Skriv ditt namn i meddelanderutan.
Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm, www.musikaliskaakademien.se/stipendier
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