Casino Cosmopols kulturstipendium
Bilaga
BAKGRUND
Casino Cosmopols kulturstipendium är instiftat i syfte att stödja en ung
bildkonstnär i början av hans/hennes karriär. Stipendiet inriktar sig på en
parallell utveckling av både konstnärskap och entreprenörskap. Stipendiet
skiljer sig från flertalet andra stipendier genom att det erbjuder ett nära
samarbete mellan Casino Cosmopol och stipendiaten under stipendieåret.
Denna bilaga är formulerad för att tydliggöra vissa ömsesidiga åtaganden.
TIDPLAN
Sista anmälningsdag för Casino Cosmopols kulturstipendium är 1 mars
2009. Juryn sammanträder under slutet av mars eller början av april, datum
fastställs senare.
Mottagaren av Casino Cosmopols kulturstipendium tillkännages vid en
ceremoni under vecka 17 2009. (Andra delen av april.) Datum meddelas
senare.
Under maj 2009 planerar stipendiaten och företrädare för Casino Cosmopol
gemensamt de aktiviteter som kommer att ske under stipendieåret.
Aktiviteterna startar i mitten av augusti och avslutas med att stipendiaten
erbjuds att delta i juryarbetet 2010, samt den efterföljande
stipendieutdelningen i slutet av april.
KONTANT STIPENDIUM
Den kontanta delen av stipendiet uppgår till 100 000 SEK. De kontanta
medlen är i första hand avsedda för enskilda individer, men i de fall en
grupp, eller ett konstnärskollektiv, söker och tilldelas stipendiet, måste
gruppen utgöra en juridisk person (ideell förening, ekonomisk förening eller
företag) som medlen kan utbetalas till.
Stipendiet är skattefritt.
MÖJLIGHET TILL EXPONERING
Under stipendieåret kommer stipendiaten att erbjudas
exponeringsmöjligheter för sina verk i de fyra städer där Casino Cosmopol
har verksamhet: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Lokal för
exponeringen diskuteras och planeras gemensamt.
En tidplan för dessa aktiviteter kommer gemensamt att utarbetas under
maj månad, 2008.
Marknadsföring för dessa arrangemang kommer att ske på sedvanligt sätt,
t.ex. genom annonsering i lokalpress, PR-arbete, vernissageinbjudan, etc.
Kostnaderna för detta täcks av Casino Cosmopol. Om stipendiaten önskar
marknadsföring som går utöver detta bekostas det av stipendiaten.

PRESENTATIONSMATERIAL
Under året erbjuds stipendiaten att, i samarbete med Casino Cosmopol,
utforma ett presentationsmaterial som bekostas av Casino Cosmopol.
MENTORSKAP OCH UTBILDNING I ENTREPRENÖRSKAP
Möjlighet till mentorskap erbjuds av Casino Cosmopol inom;
affärsstrategi/marknadsföring, PR/kommunikation samt juridik. Max fyra (4)
sessioner per område.
JURY
Juryns beslut går inte att överklaga.

