
Artist in Residence Kvitbrakka, Berlevåg, Norge 
 
Har du lyst til å bo og jobbe i det ville nord? Her får du Barentshavet rett på. Berlevåg ligger nordvest på 
Varangerhalvøya 70,5 grader nord. Det er er ca 1100 innbyggere her og den største 
næringsvirksomheten er fiskeri og reiseliv. Her får du uberørt natur av arktisk karakter. Det er 
sommerbeite for reinsdyr, lakseelv, ryper, steinkobber og sjeldne fuglearter. Hurtigruta ankommer fra 
syd og nord hver dag og vi har tre avganger med fly i døgnet.    
 
Berlevågatelieen – Kvitbrakka har gleden av å tilby artist-in-residence opphold våren 2019. Her kan alle 
som jobber innenfor kunst søke, både norske og utenlandske. Om du skriver, fotograferer, maler eller 
komponerer. Jobber du med kunst er du velkommen til å søke om et opphold hos oss. 
 
Hvilken periode kan du søke på? 

  Periode 1: 1 februar til 31 mai 
Periode 2: 1. september til 30 november  

 Hva: AiR – gratis opphold med reisestøtte: Antall: 3 AiR opphold i perioden De tre kunstnerne 
 får reisestøtte på kr 5000,- hver seg og gratis opphold. Perioden må vare i minimum 3 uker og 
 maksimum 2 måneder innenfor perioden. 
 Tildelt opphold starter angitt dag kl. 1200 og avsluttes angitt dag kl. 1100. Dette av praktisk 
 hensyn. 
 
Hva får du som kunstner? 
1. Gratis overnatting med eget rom i Kvitbrakka (les mer og se bilder her: 
 http://www.kvitbrakka.com/). Med rommet følger seng, sengeklær og håndkle. Arbeidsbord og 
 stol hvis du ønsker. 
2. Tilgang på bad (med vaskemaskin), kjøkken (med kjøleskap, mikrobølgeovn, stekeovn, 
 kaffetrakter og vannkoker), stue, spiserom og et stort arbeidsrom. 
3. Fellesrommene deles mellom de kunstnerne som til enhver tid bor på Kvitbrakka, og dere må 
 selv finne ut av fellesskapet. 
4. Hvis ønskelig og etter avtale kan vi foreta noen enkle innkjøp for deg før du kommer 
 (matbutikkene stenger kl 20.00, kl 16.00 på lørdag og stengt søndag). 
5. Vi er behjelpelig med henting/bringing på Berlevåg flyplass eller Hurtigruta ved 
 ankomst/avreise. 
6. Hvis du har sendt oppover materiell eller annet, så vil dette stå på rommet ditt når du kommer. 
7. Ønsker du å ha med en ledsager? Dette koster ingenting, men begrenses til èn person med 
 aldersgrense 18 år. 
8. Reisestipend gjelder kun til kunstneren/søkeren, ikke evnt. Ledsager. 
 
Hva krever vi av deg? 
1. I løpet av ditt opphold krever vi at du gir noe tilbake til Berlevåg – dette kan være en utstilling, 
 en workshop rettet mot barn, unge, voksne eller eldre i Berlevåg eller et foredrag – noe som 
 sier litt om deg og din kunst og dine inntrykk etter oppholdet her. Dersom det passer har vi 
 gjerne åpen kafé under arrangementet. Det er mulig å ha utstilling i Kvitbrakka eller i et eksternt 
 utstillingslokale som ligger på samme område som Kvitbrakka. Vi er som regel behjelpelig med 
 utstillingen. 
2. På slutten av ditt opphold vil vi ha åpent atelier med kunstnerpresentasjon, kafé og bruktbutikk. 
3. Vi har en bruktbutikk og i løpet av perioden ønsker vi å ha denne åpen en dag med kafé. 
 Kaféen blir da i det store arbeidsrommet og dette er en fin anledning til å vise frem det du 
 ønsker, og f.eks. ha utstilling i det store arbeidsrommet. Dette kan kombineres med punkt 2. 
4. Videre krever vi at du følger våre enkle instrukser for opphold i Kvitbrakka. Vi vil ikke foreta 
 rengjøring under ditt opphold slik at alle som oppholder seg i Kvitbrakka har et felles ansvar for 
 dette. 
 
Ønsker du å søke? 
Har du lyst til å få et opphold på Kvitbrakka, send oss en kortfattet søknad. Denne må inneholde: 
1. Hvilke datoer/år søker du om? 
2.  Prosjektbeskrivelse på hva du ønsker å jobbe med når du er her 
3.  Cv som viser din kunstneriske bakgrunn 
4.  Bilder eller eksempler på arbeider du har gjort, gjerne med link til nettside e.l. 



5.  Hva du foreløpig ønsker å gi tilbake til Berlevåg og Kvitbrakka. Her ønsker vi kun noen løse 
 tanker og ideer fra deg. Tror du f.eks at du ønsker å holde en utstilling og trenger tilgang på 
 utstillingslokale? 
6.  Hvis du har allergier (spesielt kjemikalier) eller noen spesielle krav eller ønsker så må dette 
 også med. 
7.  Utgangspunktet er at 3 kunstnere bor samtidig i Kvitbrakka og deler bad og kjøkken. Dersom du 
 har et sterkt ønske om å bo alene og arbeide uforstyrret må du ha det med her. 
 
Søknadsfrist:  1. august. 
Søknad med vedlegg sendes til kvitbrakka@gmail.com eller til: 
 
AiR, Kvitbrakkas Venner, Postboks 333 , 9981 Berlevåg 
 
Husk å merk søknaden tydelig med: AiR samt perioden du søker på 
 

Mer informasjon: Les mer om Kvitbrakka og se bilder på: www.kvitbrakka.com 
Les mer om Berlevåg på kommunens sider: http://www.berlevag.kommune.no/index.php?id=428347 Og 
ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen flere spørsmål eller annet du lurer på. Epost: 
kvitbrakka@gmail.com 
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