Søknad sendes til:
Andreas Olderviks minnepris
v/ Lars Eggen, Svalevegen 11a, 7022 Trondheim
Eller på mail til lars.eggen@me.com
Søknader sendt pr. Post må være poststemplet senest den 1 September 2016.
Dato: …………………….

Søknadsskjema
Søknad UTEN vedlegg vil IKKE bli vurdert og det er dessverre IKKE mulig å ettersende.
Søkers navn: ……………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………..
E-post: ……………………………………………….
Fødselsdato og sted: ………………………………………………………………………………
Vedlegges på eget ark! kort søknad som beskriver: (Eks.: Jeg heter .. , og går nå på ..
universitet/høyskole/skole, klasse … for ….. året. Jeg søker minnefondet om støtte til ….. Tidligere har
jeg studert/lest ved ………………… og tatt timer i …….. med …….. Erfaring fra … og deltatt i
oppsetninger/konkurranser som ….…etc., etc.
(Vi søker her rett og slett å motta et resymé hvor all relevant informasjon i forb. med søknaden er
medtatt.) - ØVRIGE PKT NEDENFOR SKAL ALLIKEVEL FYLLES UT)
1. Hva skal prisen benyttes til …………………….......................……………..
2. Nåværende stilling: ……………………………………..…………….……..…
3. Utdannelse ………………………………………………..…….………………..
4. Erfaring/engasjement (legg ved eventuelle relevante attester) ………………………..
Vi gjør oppmerksom på at alle søknader vil bli bekreftet mottatt pr e-post fortløpende. Alle søkere vil få
skriftlig beskjed enten i brevs form eller via e-post etter tildelingstidspunkt om utfallet.
Dersom jeg blir tildelt stipend, er jeg klar over at jeg skal skrive rapport om hvordan beløpet er
anvendt. Dette vil bli tatt hensyn til ved eventuell senere søknad.

………………………. den ……………………………..
………………………………………….
Papirer sorteres i denne rekkefølge:
•

Søknadsskjema, Resymé/søknad, CV, To demoer, Bilde, Annet relevant, Ev. budsjett

Prisen er innstiftet for å hedre musikeren og mennesket Andreas Oldervik. Gjennom sin musikalske
bredde og kvalitet var han en høyt skattet medmusikant og solist i mange sammenhenger. Ved å dele ut en
minnepris i hans navn håper vi med dette å kunne gi et bidrag til unge, kreative og dyktige musikere fra
Fjellregionen. Vi ønsker samtidig gjennom utdelingskonsertene å skape en ramme for å minnes Andreas
som person og alt det flotte han stod for.
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