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STIPENDIUMI TAOTLUS

Registreerimise kuupäev

(APPLICATION FOR SCHOLARSHIP)
Ülekande kuupäev

Seotud dokumendid

Loomestipendium

x

Creative Scholarship

Loometegevuse toetus
Support for Creational activities

TAOTLEJA (APPLICANT)
Nimi (Full name) Lennart Kaunisjalg
Isikukood (Personal Code) 31109090003
Arveldusarve nr (Bank account nr) EE87002045346873480747
E-posti aadress (E-mail address) lennart.kaunis@jalg.ee

PROJEKT (PROJECT)
Stipendiumi kasutamise eesmärk (Purpose of scholarship)
Täiendõpe Georg Balanchine’i juures New Yorgis
Stipendiumi kasutamise ajavahemik (Time period of using the scholarship)
23.07.2018-07.08.2018
Taotletav summa (Requested amount)

Kogueelarve (Project’s total amount)

1350 eurot

2130 eurot

Projekti sisuline kokkuvõte (Project’s description)
Mul tekkis võimalus külastada New York City Ballet’, kus Georg Balanchine isiklikult
hakkab mulle andma klassikalise balleti personaaltunde ning kus asun igapäevaselt tööle
tema töövarjuna. Soovin õppida selle suure ballettmeistri käekirja ja tööstiili, et rakendada
seda hiljem Eestis, kus plaanin avada uue balletiteatri. Käesolevale taotlusele on lisatud
mr Balanchine’I kinnituskiri minu kutsumise kohta.
NYCB etendusi saan vaadata tasuta, kuid kindlasti soovin näha ka American Ballet
Theater’i “Luikede järve” ja “Raimondat”.
Leian, et Eesti ballet vajab hädasti uutmoodi hingamist ja tööstiili värskendamist. Minu
täiendõppereis New Yorki annab mulle kindlasti vahendid selle teostamiseks.
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Eesti Rahvuskultuurifond eraldas mulle 500-eurose stipendiumi täiendõppeks välismaal,
mida sellesama projekti jaoks kasutan. Loodan, et ka Eesti Balletiliidu juhatus leiab
võimaluse minu ettevõtmist toetada.
Projekti eelarve (Project’s Budget)
Kulu liik (Type of cost)
Lennupiletid (Tallinn-NY; NY-Tallinn)
Majutus (ühe toa rent AirBnB kaudu) 15 ööd
Ühistransport NYs
ABT etenduste külastamine
Toitlustus

Summa (Amount) EUR
560.00
1050.00
100.00
140.00
280.00

KOKKU (TOTAL):
2130.00
Tulu allikad (Resources of income)

Planeeritud summa
(Planned amount) EUR
1350,00
280,00
500,00
KOKKU (TOTAL):
2130,00

Eesti Balletiliit (Estonian Ballet Union)
Omafinantseering (own contribution)
Eesti Rahvuskultuuri Fond

Dokumendile on lisatud lisamaterjale

EI (no)

x

JAH (yes),

There are extra materials attatched to this document

Lisamaterjalid on esitatud elektrooniliselt
Extra materials are in electronical format

x

/paberkandjal

.

/ on paper

Oma allkirjaga kinnitan, et:
With my signature I certify that:




Olen tutvunud Eesti Balletiliidu stipendiumitaotlemiskorraga ja nõustun
sellega, (I have read and I agree with Estonian Ballet Union’s scholarship allocation principles)
Kõik ülal esitatud andmed on õiged (All information given above is correct).

Kuupäev (Date)

Allkiri (Signature)

07.03.2018

/Allkirjastatud digitaalselt (Signed digitally) x

Eesti Balletiliidu juhatuse või kutsutud komisjoni otsus:
Taotlus rahuldada

Rahuldada osaliselt

Mitte rahuldada

Märkused:
Eraldatav summa:
Otsuse nr:

Kuupäev:

Vastutav isik:

Allkirjastatud digitaalse
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