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Institut suédois 

Svenska institutet 

11 rue Payenne 

75003 Paris 

France 

T +33 (0)1 44 78 80 20 
institutsuedois@si.se 
www.institutsuedois.fr 
www.sweden.se 

Institut suédois är ett levande kulturhus och mötesplats mitt i Paris. Sedan 1971 
har vi byggt långsiktiga relationer med Frankrike genom att prioritera utbyte av 
idéer och att fördjupa samarbeten mellan både institutioner och individer. Institut 
suédois är en del av Svenska institutetet (SI), en statlig myndighet som verkar 
för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. 

Datum för gästboende på SI jan 2023 – jan 2024 
JANUARI 2023 

måndag 2/1 – söndag 29/1 

måndag 2/1 – söndag 15/1, måndag 16/1 – söndag 29/1 

 

FEBRUARI 

onsdag 1/2 – tisdag 28/2 

onsdag 1/2 – tisdag 14/2, onsdag 15/2 – tisdag 28/2  

MARS 

fredag 3/3 – torsdag 30/3 

fredag 3/3 – torsdag 16/3, fredag 17/3 – torsdag 30/3 

APRIL 

måndag 3/4 – söndag 1/5 

måndag 3/4 – söndag 16/4, måndag 17/4 – söndag 30/4 

MAJ 

onsdag 3/5 – tisdag 30/5 

onsdag 3/5 – tisdag 16/5, onsdag 17/5 – tisdag 30/5 

JUNI 

torsdag 1/6 – onsdag 28/6 

torsdag 1/6 – onsdag 14/6, torsdag 15/6 – onsdag 28/6 

JULI 

måndag 3/7 – söndag 30/7 

måndag 3/7 – söndag 16/7, måndag 17/7 – söndag 30/7 

AUGUSTI 

torsdag 3/8 – onsdag 30/8 

torsdag 3/8 – onsdag 16/8, torsdag 17/8 – onsdag 30/8 
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SEPTEMBER 

(fredag 1/9 – lördag 17/9 är reserverat för SI-Paris aktiviteter då vi ej kan ta emot gäster) 

måndag 18/9 – söndag 1/10 

OKTOBER 

onsdag 4/10 – tisdag 31/10 

onsdag 4/10 – tisdag 17/10, onsdag 18/10 – tisdag 31/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOVEMBER 

fredag 3/11 – torsdag 30/11 

fredag 3/11 – torsdag 16/11, fredag 17/11 – torsdag 30/11 

DECEMBER 

måndag 4/12 – söndag 31/12 

måndag 4/12 – söndag 17/12, måndag 18/12 – söndag 31/12  

JANUARI 2023 

onsdag 3/1 – tisdag  30/1 

onsdag 3/1 – tisdag 16/1, onsdag 17/1 – tisdag 30/1 

 


