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Syfte 
Kyrkosångsförbundet vill uppmuntra ungdomar till all kyrkomusikalisk fördjupning och utveckling. Därför 

ges möjlighet att söka musikstipendium för ungdomar mellan 10 och 25 år. 

 

Vem kan ansöka? 
Lilla stipendiet är på 3000:- och riktar sig till ungdomar som är 10-20 år gamla. Ungdomen ska vara aktiv 

inom sång, piano eller orgel i sin församling. Elever, körsångare eller solister som visat stort intresse och 

utvecklats inom sitt instrument/sång är välkomna att söka detta stipendium. Lärare eller körledare behövs 

som referens. 
 

Stora stipendiet är på 7000:- och riktar sig till ungdomar som vill utbilda sig inom kyrkomusik och är 18-25 

år gamla. Personen behöver söka eller ha kommit in på en kantors eller organist utbildning. 

 

Hur ansöker du? 
Du skriver ett ansökningsbrev där du berättar om dig själv och om din musikaliska bakgrund och utveckling. 

Vidare beskriver du dina planer och framtida mål med dina musikaliska studier. Du uppger var du bor och 

vilken församling du spelar och sjunger i. 

 

Vi behöver: namn, adress, telefon-nr, e-post, person-nr och slutligen bank och konto-nr, inklusive clearing-

nr. 

 

Till brevet bifogas två bilagor: 

1. Ett intyg med utlåtande från din lärare eller körledare (gäller lilla stipendiet) för stora stipendiet gäller 

från din lärare på ditt huvudinstrument och gärna ett intyg från skolan som du söker, kommit in på eller 

redan går på.  

2. Bifoga en lista på sånger eller stycken som du spelar och sjunger just nu. 

 

 

Ansökan skickas per mail till ordförande i Västernorrlands Kyrkosångsförbund. 

anna.l.larsson@svenskakyrkan.se och ange stipendium som överskrift. 

Senast sista mars. 

 

Stipendiet delas ut i början på juni. 
Den som erhållit stipendium får gärna komma på följande årsmöte och berätta om sig själv och sina studier 

och framföra något eller några stycken (alternativt kan detta ske digitalt). (Årsmöte brukar hållas i mars eller 

april så man har ca 9 månader på sig att utvecklas lite mer). 

 

 

Hantering av personuppgifter och GDPR 

Efter varje utdelningstillfälle raderas ansökningarna från e-postens inkorg. Namnen på stipendiater sparas, 

men ej digitalt. 

Respekten för varje människas integritet är viktig.Vi kommer att hantera dina personuppgifter på ett tryggt 

och säkert sätt. 

 

 

 

 

Välkommen med din ansökan!                             /Styrelsen i Västernorrlands Kyrkosångsförbund 
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