DAGNY – STIPENDPROGRAM OG LITTERÆRE ARRANGEMENTER
Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus og Villa Decius Association i Polen, inviterer
forfattere fra Norge, Polen, Ukraina og tyskspråklige land, til å søke om stipendopphold i Villa
Decius i Kraków, Polen. Oppholdet er en del av prosjektet DAGNY som er et toårig
internasjonalt program for unge forfattere fra landene der ”den europeiske modernismens
muse”, Dagny Juel-Przybyszewska*, levde og virket.
Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet er prosjektets norske
arena. De planlagte litterære arrangementene utgjøres ellers av forfatterkvelder i Kraków
(Polen), Berlin og Leipzig (Tyskland), og deltakelse på festival i Lviv (Ukraina). Aktivitetene
under DAGNY-programmet vil bli oppsummert under en internasjonal litteraturfestival som
arrangeres i Kraków høsten 2011.
Stipendoppholdet varer i tre måneder, og kan gjennomføres enten f.o.m. april t.o.m. juni,
eller f.o.m. august t.o.m. oktober 2011. Søknader, med ønsket periode, sendes på e-post til
prosjektkoordinator (se adresse under).
FRIST: 10. FEBRUAR 2011
HVEM KAN SØKE:
Forfattere fra Norge, Polen, Ukraina og tyskspråklige land med minst én bokutgivelse.
HVA INKLUDERER STIPENDOPPHOLDET:
Innkvartering i huset Dom Łaskiego, en del av slottet og parkområdet Villa Decius I
Kraków. (Enerom med bad og gratis internettilgang, delt kjøkken. Se www.villa.org.pl)
Månedlig stipend på 3.000 PLN (ca. 770 EURO/ ca. 6000 NOK) brutto.
Støtte fra Villa Decius Association med forberedelser til oppholdet, forfattermøter,
foredrag og workshops, i tillegg til kontakt med forlag og litteraturkritikere.
HVORDAN SØKE:
Søknader (på norsk, polsk, tysk, ukrainsk eller engelsk) må inkludere kopi av
legitimasjon/identitetsdokument, CV, oversikt over utgivelser/oversettelser,
”motivasjonsbrev” og profesjonelle planer/ønsker for oppholdet.
Søknaden sendes til renata@villa.org.pl innen februar. Kopi av søknad og
eventuelle spørsmål om prosjektet sendes til eirik.bo@stavanger-kulturhus.no.
Utvalgte mottakere av stipendoppholdet annonseres 15. februar, 2011
*Dagny Juel-Przybyszewska (1867-1901), Norsk pianist, oversetter, dramatiker og poet – muse for en rekke
europeiske kunstnere rundt slutten av 1800-tallet. Hun var venn av Edvard Munch, August Strindbergs store
kjærlighet og gift med den polske modernisten Stanislaw Przybyszewski. 33 år gammel ble hun skutt av
Wladyslaw Emeryk, som etter denne dramatiske handlingen øyeblikkelig begikk selvmord.

Støttet med tilskudd fra Island, Lichtenstein og Norge gjennom EEA Financial Mechanism.

