
I höst hoppas vi att livet skall kunna återgå till det normala och att 
det åter skall bli möjligt att resa inom Norden. Under perioden den 
23 oktober till och med den 5 november är målet att samla 8 
deltagare från hela Norden till två inspirerande veckor där några av 
deltagarna finns på plats båda veckorna och andra endast under en 
vecka.

Drakamöllan en säker plats 
Under de här veckorna upplåter vi hela gården till de 8 deltagarna. Det 
innebära att alla erbjuds en stor personlig sfär i form av arbetsrum, 
sovrum med egen dusch och toalett samt möjlighet till distans om det 
fortsatt skulle krävas.  De omgivande naturreservaten ger stora 
möjligheter till utomhusaktiviteter med många och långa vandringar 
som ger värdefulla möjligheter att utforska varandras bakgrund och 
fokusområden

Inbjudan till två Forumveckor 
den 23 oktober till 5 november 2021



Vi vänder oss både till er som sökt redan tidigare 
och till nya sökande

Hälften av platserna är i första hand reserverade för sökande med egen finan-
siering från fonder, stiftelser och liknande institutioner eller ur egen kassa. 
Resterande platser kommer att erbjudas i mån av erhållna bidrag till Forum.

Du är välkommen att ansöka om en vistelse på en eller två veckor. Ett 
stipendium för en veckas vistelse motsvarar under år 2021 ett värde av 
10 000 Kr.

Urvalet av deltagare sker i samverkan med föreningen Drakamöllans  Vänner 
för Kultur och Vetenskap samt vårt Advisory Board. I urvalet  prioriteras 
spridning mellan män och kvinnor, olika discipliner, nationaliteter och 
åldrar. 

Ansökan görs via mail till Drakamöllan – Nordiskt Forum för Kultur och 
Vetenskap: forum@drakamollan.com. 

Ansökan skall innehålla en kortfattad CV samt en beskrivning av ändamålet 
för vistelsen.

Sista ansökningsdag 2021-06-01 

Välkomna att kontakta Ingalill Thorsell för ytterligare information via 
mail ingalill@drakamollan.com eller telefon +46705409213.

Vi ser fram emot Din ansökan! 

www.nordisktforum.com
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