Utlysning av slöjdstipendium
- Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse

Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse delar ut
stipendier till barn och unga i Kalmar län. Stipendiet
ska vara ett bidrag till att gå en slöjdutbildning på
Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk.
Nu utlyser stiftelsen ett stipendium om 50 000 kr till
den som planerar att gå en läsårsutbildning på
Sätergläntan läsåret 2021-2022. Den sökande ska vara
högst 25 år och komma från, eller vara bosatt i, Kalmar
län. För att stipendiet ska utbetalas ska den sökande
vara antagen till någon av Sätergläntans
läsårsutbildningar.
För att ansöka om stipendiet ska du skicka in ett
ansökningsformulär samt ett personligt brev till
Kalmar läns hemslöjdsförening senast 29/4 2021.
Ansökan märks ”Stipendieansökan” och skickas till
kansli@kalmarhemslojd.se eller till
Kalmar läns hemslöjdsförening,
Pukebergarnas väg 26, 382 34 Nybro.
Observera att ansökan om stipendiet och ansökan till
Sätergläntans utbildningar sker separat. För mer
information om Sätergläntans utbildningar, se
www.saterglantan.se
För
mer
information,
kontakta stiftelsens
ordförande Adam Norman, 0768-77 88 49

Raine Navin och Gunilla Skyttla var ett
konstnärspar som bodde i Kalmar från 1960talet till deras död 2016. Raine arbetade som
textilkonstnär på Kalmar Hemslöjd i 15 år och
båda två komponerade mönster till broderier
och vävar till Hemslöjden. I över tio år höll
först Raine och sedan Gunilla kreativa kurser
för barn på Hemslöjden, så kallade
”Kladdkurser”. Genom hela livet höll de
barnasinnet levande, även om de inte hade
några egna barn. Hela livet värnade de barn
och ungdomars möjligheter och rätt till att
behålla alla språk de föds med. De var djupt
förankrade i slöjden och hade kunnande om
material och tekniker, men utmanade alltid
slöjdvärlden med sitt skapande.

Ansökningsformulär
- Raine Navin och Gunilla Skyttlas stiftelse
Namn:
Personnummer:
Födelseort:
Adress:
Telefonnummer:
E-mail:
Kontonummer och bank:

Vilken utbildning har du sökt eller kommer att söka på Sätergläntan:
Väv
Sömnad
Smide
Trä

Vad har du för tidigare utbildningar och erfarenheter inom slöjd och hantverk:

Referenser:

Kom ihåg att bifoga ett personligt brev till ansökan!

