live.make.share
Đơn đăng kí
Thời hạn đăng kí: 18 tháng 11 năm 2018
Form này và tất cả phụ lục sẽ được gửi tới email: whoisundecided@gmail.com
Tên:
Tên nghệ sĩ/ nhóm/ đơn vị:
Quốc tịch:
Ngày tháng năm sinh
Liên lạc
email:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Website:
Liên lạc khẩn cấp:
Dự án lưu trú
Tên:
Ngày lưu trú dự kiến:
Hình thức thể hiện:
Không gian làm việc mong muốn:
Hỗ trợ mong muốn (nhân lực hoặc hỗ trợ khác):
Người đi kèm (không liên quan tới dự án):
Yêu cầu kĩ thuật/ nguyên vật liệu:
Hỗ trợ tài chính kì vọng cho dự án:
Thông tin đính kèm đơn đăng kí *
1. Mô tả dự án: tối đa 1500 từ và tối đa 20 hình ảnh liên quan. Tổng kích thước ﬁle nén dưới
định dạng pdf không lớn hơn 8MB. Thông tin bao gồm:
a. Tiểu sử ngắn + kinh nghiệm liên quan tới dự án
b. Bạn nghĩ dự án lưu trú này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thực hành nghệ thuật
của mình?
c. Dự án của bạn có liên quan như thế nào tới mục tiêu của dự án lưu trú này?
d. Các hoạt động cộng tác/ kết hợp dự kiến
e. Timeline dự án dự kiến
f. Kết quả dự kiến
g. Chi tiết chi phí sản xuất
h. Hoạt động diễn ra song song với quá trình lưu trú (nếu có)
i. Người giới thiệu + liên lạc
j. Link tới các tư liệu online
k. Yêu cầu đặc biệt
2. CV gần nhất (tối đa 2 trang)
3. Bản photo hộ chiếu
4. Ảnh chân dung
5. Chứng minh thanh toán phí đăng kí (5 euro) qua Paypal
(https://www.paypal.me/undecidedproductions/5) hoặc chuyển khoản ngân hàng (vui lòng
liên lạc để yêu cầu thông tin tài khoản)
Liên lạc

Undecided Productions
Elise LUONG
whoisundecided@gmail.com
Linh
linhisundecided@gmail.com

live.make.share là một dự án thuộc Undecided Productions ASBL liên kết cùng Hiên Vân
Ceramics

