OPEN CALL
RESIDENSVISTELSE FÖR DANSKONSTNÄR
Moskosel Creative Lab

PLATS: Moskosel Creative Lab, Skolgatan 24, 930 86 Moskosel
NÄR: En månads vistelse med genomförande någon gång under perioden 3/8 - 30/9,
(enligt överenskommelse).
INGÅR: Skattefritt stipendium á 15,000 kr och boende.
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 30/6 kl. 24.00
Med anledning av den rådande pandemin kommer Danskonsulenten vid Region
Norrbotten i samarbete med Northern Sustainable Futures att utlysa ett dansresidens via
Moskosel Creative Lab. Residenset vänder sig till dig som är verksam danskonstnär i
Norrbotten eller med Norrbottnisk. Det finns inga krav på redovisning eller slutprodukt men
du som söker ska arbeta med specifik konstnärlig idé under din vistelse. Om intresse finns
från danskonstnären själv att genomföra någon form av visning på plats eller digitalt
under residensperioden så är detta självklart möjligt.

Residensvistelsen sker i Northern Sustainable Futures lokaler i den tidigare byaskolan som
numera fungerar som kulturhub för konstnärer inom olika områden. Skolan ligger i hjärtat
av den lilla byn Moskosel, naturnära beläget vid vatten och grönska. En plats för såväl
återhämtning som inspiration. Skolan med dess tillhörande sporthall kan användas som
arbetsstudio, utställningslokaler, kreativa kontor och performanceutrymmen för olika
konstformer.

Detta ingår i residensvistelsen:







Detta ansvarar danskonstnären för:

Skattefritt stipendium á 15,000 kr.
En månads residensvistelse.
Boende med matlagningsmöjligheter.
Som medlem i Danscentrum Norr finns
ett resebidrag att söka.
Tillgång till studio.
Fri tillgång till Wifi.






Transport till/från Moskosel, (egen bil
rekommenderas).
Inköp av mat och matlagning.
Att meddela sin ankomst minst en vecka i
förväg.
Att lämna bostaden och andra utrymmen i
det skick den var vid ankomsten.

Boende:
Northern Sustainable Futures renoverar i dagsläget 13 stugor som kommer på plats denna
sommar/ höst. Målet är att boende kommer att erbjudas i en av dessa stugor. (18 och 23
kvm) Dessa är utrustade med 4 bäddplatser, toalett & dusch samt kök. Möjlighet finns
även att använda Moskosel Creative Lab’s andra services som café med utrustat kök,
bastu och ett mindre gym.
Alternativet till boende i dessa stugor är ett hus i gångavstånd (2 min) till Moskosel
Creative Lab. Huset har 3 Sovrum med två separata sängar i varje rum, badrum med
toalett och dusch. Fullt utrustat kök som gör det möjligt för självhushåll samt tvättstuga.
Observera att detta hus kan komma att delas med andra konstnärer som också är på
plats vid samma tidpunkt. Beroende på hur långt byggnationerna gått så finns eventuellt
möjligheten att ta med familj under vistelsen.
Kriterier för ansökan:
-

-

Du ska vara professionellt verksam i Norrbotten eller med Norrbottnisk anknytning.
Du ska ha ett intresse av att fördjupa dig inom en specifik konstnärlig idé.

Sista datum för ansökan är den 30/6 kl 24.00. (Besked meddelas senast: 3/7)
Ansökan görs via: www.danskonsulentnorrbotten.se
Bifoga i ansökan:
 Kort personligt brev (max en A4), där du beskriver vilken konstnärlig idé som du
skulle vilja arbeta med under vistelsen. Beskriv även din anknytning till Norrbotten.
 CV med utbildning och arbetslivserfarenhet.
 Länk till rörligt material.
Urvalet görs sedan av en styrgrupp bestående av:
-

Danskonsulenten vid Region Norrbotten
Danscentrum Norr

Välkommen in med din ansökan!

