Gästlägenheterna
Ansökan om gästbostad på San Michele
avser en arbetsperiod på tre veckor.

Alla som tilldelats gästbostad ombeds att
inom 6 månader efter hemkomsten insända
en kort rapport om vistelsen till kansliet.

Praktiska anvisningar
Efterfrågan på gästbostäderna är mycket
stor. Stiftelsen är angelägen om att inga
rum står tomma. Därför är det nödvändigt
att noga planera - och inte ändra - sina tider
och bokningar. Betalning skall vara
Stiftelsen tillhanda 60 dagar före
avresedag.

Bedömning av ansökningar
Insända ansökningar behandlas av en
kommitté inom Styrelsen för Svenska
Institutet i Rom och Stiftelsen San
Michele. Vägledande är de stadgar som
styr verksamheten vid Villan. Söktrycket
till gästbostäder är mycket stort (på senare
år 300 – 400 ansökningar. För att underlätta en säker och rättvis bedömning
rekommenderas att ansökningsblanketten ifylles tydligt och noga. Vid
bedömningen fästes stort avseende vid
beskrivningen av ändamålet vid vistelsen,
liksom den sökandes kvalifikationer. En
kort CV bör bifogas. Konstnärer och
konsthantverkare bör bifoga bilder som
visar representativa arbete (högst 3 st).
På grund av den stora efterfrågan på
gästbostäder kan samma person normalt
erhålla gästlägenhet högst tre gånger, dock
inte tre år i rad.
Särskild hänsyn tas dock till sökande som
erhållit reservplats och anvisats bostad med
kort varsel.
Personer med rörelsehinder eller andra
hälsoproblem avråds från vistelse på Villa
San Michele på grund av den branta och
oländiga terrängen och de många trapporna
inom Villans område och i dess
omgivningar.

Capri är en bergig klippö med stora
nivåskillnader. Orten Anacapri ligger på en
höjd av ca 320 meter över havet. Även
anläggningen San Michele ligger på skilda
nivåer med många trappor mellan husen
och gatan. Capri är en trappornas ö!
Klimatet är fuktigt året om och luften har
hög jodhalt. Känsliga personer kan
påverkas negativt. Villa San Michele är
därför mindre lämplig vistelseort för
personer med hälso- eller rörelseproblem.
Stiftelsen har ingen möjlighet att erbjuda
pensionat- eller hotellservice. Dess
intendent - tillika svensk konsul - och
museipersonal ansvarar för museet, de
stora besökargrupperna samt den
omfattande programverksamheten.
Gästerna måste därför räkna med en
mycket självständig vistelse på San
Michele.
En av byggnaderna, Foresterian, innehåller
gemensamt kök, sällskapsrum, bibliotek
och musikrum. Lägenheterna består av ett
eller två rum, kök/kokvrå, toalett och dusch
samt terass/uteplats och har enkel
basutrustning. Stiftelsen tillhandahåller
sänglinne och handdukar. Lägenheterna
städas en gång per vecka. Tvättmaskin
(mot betalning av en mindre summa) finns
till gästernas förfogande.
Varje vecka, utom i mycket särskilda fall,
organiseras gästmöten på Villa San
Michele, för att ge nyanlända och tidigare
anlända gäster möjlighet att lära känna
varandra. Den som önskar, i den mån det är
möjligt, kan hålla ett föredrag under dessa
möten, t.ex. om sitt pågående projekt.

En god idé är att medföra ficklampa.
Golven kan också vara kalla. I ateljen finns
staffli.
Meddelanden till gäster sänds på fax nr
0039-081 837 3530. Lämna numret till
anhöriga!
Det finns ytterligare praktiska upplysningar
utlagda i varje lägenhet.
Med hänsyn till anläggningens ändamål,
miljö och organisation är det inte möjligt
att medtaga barn under 15 år.

Ankomst och resor
Det är viktigt att gästerna anländer innan
museet stänger på eftermiddagen. Vid
eventuell försening eller oförutsedda
hinder kan en övernattning i Neapel bli
nödvändig.
Från Neapel går flygbåtar från hamnen
Molo Beverello och färjor från hamnen
Calata Porta di Massa.
Endast taxibilar med tydlig taxiskylt på
taket bör anlitas och man skall vara
uppmärksam på taxametern.
Vid ankomsten till Capris hamn, Marina
Grande, tar man buss eller taxi upp till
Piazza Vittoria, Anacapri. Från piazzan till
Villa San Michele är det ca 400 meter att
gå (endast gångväg).

Ekonomi - avgifter
Capri är en dyrort. Det är därför klokt att i
förväg planera utgifterna under vistelsen.
Bankomat finns på flera ställen på ön även
i närheten av Piazza Vittoria.
Dygnsavgiften är 200 kr i dubbelrum och
250 kr i lägenhet. Detta är en adm.avg. som
Stiftelsen tar ut för gästhanteringen. För
gästbesök under vistelsen debiteras samma
dygnskostnad.

Anmälan om besök skall alltid göras i
förväg till kansliet i Stockholm.
Det är möjligt att dela bostaden med någon
närstående. Ansökan om bostad bör i så
fall omfatta även den medföljande.
Villa San Michele
I - 80071 Anacapri
ITALIEN
Telefon kontor 0039-081 837 1401
Telefax kontor 0039-081 837 3279
E-mail kontor
administration @sanmichele.org
Telefon för inkommande samtal för boende
0039-081 837 3221
Telefax till boende 0039-081 837 3530
Trådlös Wifi finns i alla boenden.
Luigi Vacca, museets vaktmästare
telefon bostad 081 837 2567
Stiftelsens kansli i Stockholm dit bl a
ansökan om bostad ställes:
Stiftelsen San Michele
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm
Telefon 08-662 31 33 (måndag - torsdag)
Telefax 08-665 31 33
E.mail
vsm@medelhavsinstituten.se
Bankgiro 5282-1113

