Tvůrčí spisovatelské stipendium Pražského literárního domu autorů německého jazyka
Nadační fond Pražského literárního domu autorů německého jazyka ve spolupráci s Hessischer Literaturrat
e.V. vyhlašuje konkurz na udělení stipendia pro měsíční tvůrčí pobyt v literárním domě Villa Clementine ve
Wiesbadenu (SRN).
Vznik Pražského literárního domu iniciovala pražská německy píšící autorka Lenka Reinerová spolu
s velvyslancem v.v. Františkem Černým a prof. Kurtem Krolopem, předsedou Společnosti Franze Kafky.
Hlavním cílem nadačního fondu je oživit kulturní tradici německy psané literatury a zpřístupnit domácí i
zahraniční veřejnosti literaturu německy píšících autorů, kteří žili a tvořili na území dnešní ČR.
Tvůrčí stipedium se bude udílet ve spolupráci s Hessischer Literaturrat, Ministerstvem kultury a Institutem
umění již potřetí.
Pro koho je stipendium určeno?
- pro české básníky, spisovatele a dramatiky, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu
v zahraničí
Co nabízí?
- prostor pro tvůrčí činnost v rámci rezidenčního pobytu
- příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu při čteních a jiných akcích
- poznání zahraniční literární scény a navázání kontaktu s novými lidmi
Základní údaje:
- termíny a délka pobytu: 1.10. - 31.10.2009
- výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma, kupón na veřejnou dopravu po spolkové zemi Hesensko
- znalost němčiny není podmínkou
Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
- životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor/autorka od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat,
v jakém rozsahu a který termín pobytu upřednostňuje
- přehled napsaných a vydaných děl
- předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. vydaných jinou osobou/institucí, i
časopisecky)

Termín odevzdání žádosti: do 15. března 2009
Adresa: Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
poštovní razítko s nejpozdějším datem 15.3. 2009
E-mail: info@prager-literaturhaus.com (kontakt i pro případné dotazy) do 15.3. 2009 do půlnoci
Žádosti o stipendia bude hodnotit pětičlenná komise.
Vyhodnocení žádostí: začátek dubna 2009
Partneři: Hessischer Literaturrat e.V.
budoucnosti
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