
 

                

 
 

 

           Ansøgningsformular til Kunstråd Skanderborg 

Kunstråd Skanderborg kan kontaktes vedr. samarbejde, rådgivning og tilskud. Det kan handle om alt fra 

udstillingsprojekter, events og gode oplevelser til workshops af god kunstnerisk kvalitet. Generelt 

prioriteres projekter med høj kunstfaglig standard, med involvering af professionelt anerkendte 

kunstnere (medlem af BKF). 

 
Om billedkunstpuljen 

Billedkunstpuljen skal ikke ses som en økonomisk pulje, men snarere som en pulje, der åbner op for: 

• Dialog 

• Samarbejde 

• Kunstfaglig kvalificering (mellem ansøger(e) og kunstråd). 

Der kan indenfor overstående rammer bevilges mindre økonomiske tilskud. 

 
Hvem kan søge? 

Billedkunstnere (medlem af BKF) og/eller projektgrupper, der ønsker sparring og en kunstfaglig 

kvalificering, samarbejde og/eller rådgivning i forhold til billedkunstprojekter. 

 
 

Hvad bevilliges der IKKE tilskud/støtte til? 

• Indkøb af kunst 

• Indkøb af materialer 

• Ikke professionel kunst (ikke medlem af BKF) 

• Transport 

• Forplejning 

 

Kunstråd Skanderborg 

Vil løbende tage stilling til de indkomme forespørgsler og vurdere dem med henblik på at fremme 

billedkunsten (særligt i det offentlige rum) i Skanderborg Kommune. 

 
Dokumentation 

Der modtages gerne yderligere information i form af vedhæftet bilag til ansøgningen. 

 
Hvordan søger man? 

Indsend ansøgningsskemaet elektronisk. 
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Kunstråd Skanderborg blev oprettet af byrådet i 2011. Dets primære funktioner er: 

 
Officiel ansøger til nationale fonde i forbindelse med ansøgninger vedr. kunstindkøb, kunstrenovering eller andre 

relevante initiativer, der fremmer billedkunstområdet. 

 
Kvalificerende organ ved kunstindkøb og udsmykning. Kunstrådet stiller løbende sin kompetence til rådighed og 

yder vejledning til virksomheder, foreninger m.m. i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennemførelse af 

større kunstprojekter. Kunstråd Skanderborg er obligatorisk høringspart, når Skanderborg Kommune indkøber kunst 

samt ved nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk udsmykning. Tilsvarende høres 

Kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende værker. 

 
Selvstændig initiativtager/inspirator til kunstprojekter f.eks. udstillinger, åbne atelierdøre, workshops, festivaler, 

billedkunstkurser for børn m.m. 



 

  

 
 

Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen 

Skanderborg Kommune  

Kultur og Erhverv  

Skanderborg Fælled 1 

8660 Skanderborg 

Modtaget dato Sagsnummer 

 
Ansøgningsformular til 

Kunstråd Skanderborg 

 

Kunstråd Skanderborg kan kontaktes vedr. tilskud, rådgivning og samarbejde. Det kan handle om alt fra 

udstillingsprojekter, events og gode oplevelser til workshops af god kunstnerisk kvalitet. Generelt prioriteres projekter 

med høj kunstfaglig standard, og som involverer professionelt anerkendte kunstnere (medlem af BKF). 

 
Ansøger 

 

Initiativtager- /gruppe- /forenings navn 

Adresse 

Postnummer By Telefonnummer 

Personnummer E-mail Mobilnummer 

Evt. medansøger(e) 

Projektbeskrivelse (projekt, arrangement, rådgivning, samarbejde, andet) 

Hvad søges der om 

 

Forventet tidspunkt for afvikling af (arrangement, forløb, projekt) 

 

 
 

  Eventuelle spørgsmål rettes til:  

Kultur og Erhverv. Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Tlf. 8794 7000. kulturogerhverv@skanderborg.dk   

Thomas Andersson, Formand for Kunstråd Skanderborg t.andersson@mail.tele.dk 
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Underskrift Dato 

Ja Nej Er der vedhæftet bilag 

mailto:kulturogerhverv@skanderborg.dk
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