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JÄSENHAKEMUS
MEMBERSHIP
APPLICATION
Rajataide
art association, responsible
operating Galleria Rajatila.
Members
of the
Rajataideis arynon-profit
on kuvataiteilijoiden
ja muiden for
kulttuuritoimijoiden
voittoa
tavoittelematon

association
will be
able muassa
to have an
impact Tampereen
on the functions
of the organization.
As part nykytaiteeseen
of the membership,
yhdistys, joka
muun
ylläpitää
Hämeenpuistossa
sijaitsevaa,
members
receive
a monthly
letter
informingjathem
of open
calls fortaidealan
exhibitions,
residencies, Rajataiteen
grants and
keskittyvää
Galleria
Rajatilaa
ja järjestää
osallistuu
erilaisiin
tapahtumiin.
other
opportunities.
The yearly membership
fee is ja
currently
25€ per
year.
jäsenet
pääsevät vaikuttamaan
yhdistyksen
sen kautta
Tampereen
kulttuuritoimintaan ja

-tarjontaan ja saavat jäsenetuna mm. kuukausittaisen vinkkilistan näyttelyhauista, residensseistä,
apurahoista ja muista ammatillisista mahdollisuuksista. Rajataiteen vuosittainen jäsenmaksu on
tällä hetkellä 25 €.

Nimi
Name
Syntymäaika
Year of birth
Koulutus
Education
Ammatti
Occupation
Osoite
Address
Puhelin
Phone
Email
Sähköposti

Website
Nettisivut

Jäsenyydet
muissa
taideyhdistyksissä
ja unions
-liitoissa
Memberships
in other
art associations and

Oma
taiteellinen
tuotanto
Previous
artistic work

Rajataide Ry
Galleria Rajatila

www.rajataide.fi
+358(0)41 523 2992

Hämeenpuisto 10
33210 Tampere
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Other
activity inkulttuurialalla
the cultural fields
Muu toiminta

Whattoivot
do youyhdistykseltä?
expect from your membership?
Mitä

How would
you want
to participate
in the toimintaan
association??(Eg.
Would youolla
liketavalla
to help tai
with
operating
the
Kuinka
haluaisit
osallistua
yhdistyksen
(Haluaisitko
toisella
mukana
gallery? Create a project?)
galleriatoiminnassa,
tai esimerkiksi toteuttaa jonkin projektin yhdistyksen puitteissa)

Attach your
CV and 3-5hakemuksen
pictures of recent
workLuettele
with the tässä
application.
list theliitteet.
attachments here.
Lähetä
ansioluettelo
liitteenä.
muut Please
mahdolliset

I'm applying
for the
membership
of Rajataide Association
Haen
Rajataide
ry:nregular
varsinaista
jäsenyyttä

.

.20
			

Send
the application
and the attachments
to:
Toimita
lomake liitteineen
osoitteeseen:
pj@rajataide.fi with the headline
pj@rajataide.fi otsikolla JÄSENHAKEMUS
MEMBERSHIP APPLICATION

signature
allekirjoitus
Regarding
any questions
about the application,
Hakua
koskevissa
kysymyksissä
ota yhteys:please
contact: pj@rajataide.fi
pj@rajataide.fi

tai

or
by postRajatila
to
Galleria
/ Rajataide ry:n hallitus
Galleria
Rajatila / The
Hämeenpuisto
10 Board of Rajataide
Association
33210 Tampere
Hämeenpuisto
10
33210 Tampere

Rajataide
käsittelee
saapuneet
hakemukset
The
board ofry:n
the hallitus
association
goes through
the applications
in theirkuukausittaisissa
monthly meetings.kokouksissaan.
Applicants chosen
to
be
members
will
be
notified
within
two
months
of
the
decision.
Jäseneksi valituille ilmoitetaan päätöksestä 2 kk:n sisällä hakemuksen saapumisesta.

Rajataide Ry
Galleria Rajatila

www.rajataide.fi
+358(0)41 523 2992

Hämeenpuisto 10
33210 Tampere

