ANSÖKNINGSBLANKETT – SWEA LOS ANGELES FILMSTIPENDIUM
OBS! Läs noga igenom anvisningarna innan du skickar in ansökan.
Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas.

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:
Postadress:

Telefon:

Mobil:

E-post:
Utbildning:

Titel och namn på de som skrivit rekommendationsbrev samt namnet på deras institution/ produktionsbolag:
Namn:
Institution/
produktionsbolag:
	
Namn:

Titel:

	
Titel:

Institution/
produktionsbolag:

Jag intygar härmed att givna uppgifter i ansökan är riktiga. Om jag skulle tilldelas stipendiet är jag medveten om
att jag ska skriva en rapport inom tre månader efter det att jag avslutat mitt projekt. Jag förbinder mig att vid
förfrågan hålla föredrag för SWEA Los Angeles (eventuella kostnader i samband med detta betalas av SWEA
Los Angeles).

Datum:
Namnteckning:

Ansökan ska vara skriven på engelska och skickas såväl elektroniskt som per post. Den elektroniska ansökan
ska vara i pdf-format och mottagen senast 31 maj. Den fysiska ansökan ska skickas i tre kompletta exemplar (men
endast ett exemplar av DVD med arbetsprov) och vara poststämplad senast 31 maj. Endast kompletta
ansökningar beaktas.
För att ansökan ska anses komplett ska följande handlingar bifogas:
• ansökningsblankett
• Curriculum Vitae
• ett brev som klargör den sökandes planer på hur stipendievistelsen i Los Angeles kommer att användas och hur
det skulle berika och förbättra framtida möjligheter inom det valda yrkesområdet.
• två rekommendationsbrev från lärare eller kollegor
• arbetsprov på fem minuter (eller motsvarande). Arbetsprovet ska läggas upp på en vimeolänk och finnas
tillgänglig fram till 31 augusti. Till ansökan ska också bifogas en DVD med arbetsprov.
• Stipendiaten måste inneha giltigt pass, studentvisum, samt körkort
• Medlem eller nära anhörig till medlem i SWEA kan inte söka stipendiet
Ansökan med epost ska vara mottagen senast den 31 maj och skickas till Cecilia de Rico:
ceciliasweafilmla@rocketmail.com
Ansökan per post ska vara poststämplad senast 31 maj. Den ska skickas i tre kompletta exemplar (undantag
arbetsprov som ska skickas i ett exemplar) till nedanstående adress:
Cecilia De Rico
3656 E 2nd St. # E
Long Beach, CA 90803

