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PŘIHLÁŠKA K REZIDENČNÍMU POBYTU | individual

AiC Česká Bříza | heARTbreaker
Artists in Cottage
Žadatel:
Jméno
Příjmení
Město
Ulice a číslo popisné
Státní příslušnost
Datum narození
Termín pobytu
Název projektu
Jazykové znalosti
Stravovací omezení

Od

Do

Podmínky:
Žadatel zašle vyplněnou přihlášku s popisem projektu a cv elektronicky na adresu: galerie@sam83.cz
Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu: Galerie Sam83, Česká Bříza 83, 330 11, CZECH REPUBLIC
Účastníkovi bude poskytnuto ubytování a po dohodě stravování. S rezidencí je spojena prezentace
prostřednictvím webového portfolia, příp. videozáznam výstupu. Rezident platí pouze náklady spojené
s vlastní dopravou a provozní příspěvek 250 Kč / den. Po domluvě příspěvek na stravování 150 Kč.
Projekt můžete zasílat i jako tvůrčí dvojice nebo trojice.
Rezidence se nachází v prvním patře budovy heartbreaker. Vybavení obsahuje plně vybavený kuchyňský kout
s nádobím, vařičem, varnou konvicí a ledničkou. Koupelna s umyvadlem, sprchovým koutem a WC. Možnost
pobytu dvou rezidentů + přistýlka. Dále - Wi-fi, možnost snídaně nebo společného stravování.
Úklid bytu se provádí jednou týdně - včetně výměny ručníků atd. Celý byt je nekuřácký.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí a dále pak o informace o výsledcích.
Pokud budete vybráni, je vaše přihláška závazná. Další informace o průběhu zašleme vybraným
rezidentům a dohodneme podrobnosti pobytu.
Zde uveďte váš kontaktní e-mail a telefon
@
Tel.:

PROJEKT / aktivity
Tematické oblasti projektu :
Malba / Kresba

ANO

NE

Fotografie / Nová média

ANO

NE

Hudba / Tanec / Divadlo / Performance

ANO

NE

Literatura

ANO

NE

Umění a mezilidská tolerance a solidarita

ANO

NE

Výchova a vzdělávání v umění

ANO

NE

Udržování tradic a řemesla

ANO

NE

Socha / Prostorová tvorba

ANO

NE

Jiná (prosím, specifikujte např. výzkum atd.)

PROJEKT / anotace /
Anotace /popis realizace, výzkumu atd./

PROJEKT / popis

(max. 3 NS)

/

