
 

Resestipendium 
till en konstpedagog
Bror Hjorthföreningen utlyser ett resestipen-
dium på 15.000 kronor som efter ansökan 
ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog 
som är eller har varit verksam vid något av 
Sveriges museer eller konsthallar.

I din ansökan ska du redogöra för ditt arbete, med 
särskilt avseende på stipendiets inriktning, och vad du 
tänker använda stipendiet till. 

I bedömningen tas hänsyn till den sökandes erfaren-
heter och konstpedagogisk initiativrikedom. Hänsyn 
tas också till att den föreslagna stipendieresan ska 
kunna ge upphov till nya idéer och inspiration för sti-
pendiaten, samt att erfarenheterna från resan och det 
egna arbetet ska vara av intresse för andra pedagoger. 

Det är viktigt att du i ansökan lyfter fram ett eller flera 
projekt som du är stolt över, samt beskriver vart du vill 
resa, vad du förväntar dig att få ut av din resa som kan 
berika din roll som konstpedagog och hur detta kan 
var av intresse för andra. 

Stipendiet delas ut vid Bror Hjorthföreningens årsmöte 
i slutet av mars i Bror Hjorths Hus, Uppsala. Efter sti-
pendieresan ska en skriftlig rapport sändas till Bror 
Hjorthföreningen och en muntlig redovisning göras vid 
ett seminarium i Bror Hjorths Hus under hösten 2020. 

Valet av stipendiat görs av en jury med företrädare för 
Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus.

ANSÖKAN SKICKAS TILL: 
Bror Hjorthföreningen
c/o Bror Hjorths Hus
Norbyvägen 26
752 39 Uppsala 

eller 

resestipendium@brorhjorthshus.se

senast den 3 mars 2020

MER INFO:
Maria Malmberg Wallin, 
museilektor, 018-567031

maria@brorhjorthshus.se

LÄNKAR:
Bror Hjorthföreningen 
Bror Hjorths Hus

www.brorhjorthshus.se

BROR HJORTHFÖRENINGEN
BROR HJORTHS HUS, NORBYVÄGEN 26, 752 39 UPPSALA
WWW.BRORHJORTHSHUS.SE

Ansökan ska skickas senast 3 mars 2020.

Bror Hjorthföreningen bildades år 
1975 och är en stöd- och vänför-
ening till Bror Hjorths Hus vid vars 
tillkomst föreningen var mycket 
aktiv. Föreningen startade den 
konstpedagogiska verksamheten 
i museet.  

Bror Hjorths Hus är ett konstnärs-
museum som bl.a. består av Bror 
Hjorths bostad och ateljé i Upp-
sala. Huset rymmer en stor mängd 
av Bror Hjorths verk. Museet har 
en  omfattande konstpedagogisk 
verksamhet. I en tillbyggd konst-
hall visas tillfälliga utställningar. 
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