ANSÖKAN OM ARBETSVISTELSE VID
Ricklundgården, Saxnäs Sweden.

Namn:
Adress:
Postnr och ort:
Telefon:
E-post:
Födelseår:
Hemsida:
Konstnärlig inriktning:

Det fria konstnärliga arbetet utgör:
min huvudsysselsättning
en viktig bisyssla och ca
% av min inkomst
Konstnärlig utbildning:
Övriga meriter:
Referenser med telefonnummer:
Önskad period:
1.

Folkeateljén

2.

Annexateljén

3.

14 dagar

4.

27 dagar

Ort

Datum

Signatur
Till ansökan skall bifogas underlag för att bedöma sökandens konstnärliga kvalitet; CV, hänvisning till
hemsida, arbetsprover, recensioner, el. dyl.
Ansökan skickas till: Emma Ricklunds stiftelse Axel Arons väg 6, Saxnäs, 910 88 Marsfjäll.
E-mail: emmasricklundgarden@gmail.com

Jag har läst och förstått reglement här nedan

REGLEMENTE FÖR ARBETSVISTELSE VID RICKLUNDGÅRDEN
§ 1. Styrelsen utser konstnär som bereds arbetsvistelse vid Ricklundgården.
Med konstnär avses i detta sammanhang även annan konstutövare än bildkonstnär.
§ 2. Vid arbetsvistelse vid Ricklundgården disponeras följande utrymme:
Alternativ Folke-ateljén:
Ateljé (50 m2 och dubbel takhöjd) med tillhörande vardagsrum, kök, 2 sovrum
med tillsammans 3 bäddar, toalett samt dusch/tvättstuga i källaren.
Radio/TV och bredbandsanslutning/Wifi finns.
Alternativ Annex:
Ateljé (25 m2) med bäddbar soffa, storstuga, sovalkov med 2 bäddar, ett litet kök samt
toalett med dusch. TV och bredbandsanslutning/Wifi finns.
Städning av upplåtna utrymmen ombesörjs av konstnären. Om städningen inte är
utförd enligt instruktioner så debiteras hyresgästen med 2000 kr extra. Städning kan
köpas för 1500 kr. Städning bokas när du bekräftar din ankomst via mail.
Sänglinne och handdukar kan konstnären själv ta med eller hyra för 150 kr / vecka.
§ 3. Tiden för vistelse i Folkeateljén är normalt 27 dagar.
Annexet upplåts 2 veckor eller 27 dagar, där antalet veckor önskas från respektive
konstnär i söknaden.
Vistelsen börjar 1:a dagen i månaden och pågår i 27 dagar.
§ 4. För arbetsvistelse i Folke-ateljén betalar konstnärer 5500 kr.
OBS! Om det är två konstnärer som söker boende och arbetsvistelse tillsammans kostar
det 5500 kr per person. Priset gäller per person.
För arbetsvistelse i Annexet betalar konstnären en hyra på 3000 kr för 2 veckor och 5500
kr för 27 dagar. OBS! Om det är två konstnärer som söker boende och arbetsvistelse
tillsammans kostar det 5500 kr per person. Priset gäller per person.
För varje ytterligare person tillkommer 300 kr per dag.
I särskilda fall kan ytterligare person beviljas vistelse utan extra kostnad om detta bedöms
av stiftelsen krävas för att konstnären ska kunna utföra sitt arbete, t.ex. personlig assistent,
ammande spädbarn.
I priset för ateljéhyra ingår: lån av cykel och spark, möjlighet att grilla och övernatta i våran
lappkåta, egen brygga (med möjlighet att simma) och eldplats vid sjön och fri tillgång att
låna Ricklundgårdens båt. I tillägg har vi komplett sophantering på gården. Bredband/Wifi
ingår. Fiskekort finns att köpa. Hyra av elstolpe till motorvärmare kostar 100 kr / vecka.
Matvarubutik finns på gångavstånd.
§ 5. Betalning sker via kort eller swish på plats vid ankomst.
Accepterade kort: Visa, Mastercard, American Express, JCB, China Union Pay, Upptäck,
Maestro, Visa Electron, V pay.

§ 6. Rökning är förbjuden både inomhus och i trädgården.
§ 7. Den som erhållit arbetsvistelse vid Ricklundgården äger ej rätt att vidta förändringar i
gårdens fasta eller lösa inventarier eller på annat sätt förändra gårdens karaktär. Om något
går sönder blir hyresgästen ersättningsskyldig.
§ 8. Av hänsyn till allergiker får pälsdjur inte medtagas till gården.
§ 9. Återbud till beviljad arbetsvistelse skall meddelas stiftelsen snarast möjligt.
Konstnären är skyldig att betala en återbudsavgift som motsvarar halva avgiften av
hyran för vistelsen om återbudet lämnas senare än 1 månad före vistelsens början.

