INFORMATION OM
BILLEDKUNSTRÅDET I VEJLE KOMMUNE

Billedkunstrådets formål:
Billedkunstrådet har til formål at styrke den professionelle billedkunsts potentiale i Vejle Kommune og bidrage
til at sikre dens kvalitet og udvikling, samt sikre en dynamisk koordinering af området.

Billedkunstrådets har til opgave:








At igangsætte projekter - herunder seminarer, udstillinger, workshop og lignende, der kan styrke det
lokale kunstmiljø. Kunst ses her som facilitator for nye innovative samarbejdsprojekter og netværk.
At danne jury for ansøgninger til Billedkunstrådets kunstpulje.
Arbejde for bedst mulige arbejds- og værkstedforhold for professionelle, anerkendte og aktive
billedkunstnere i Vejle Kommune.
At agere bindeled og rådgive mellem billedkunstnere, det administrative system og politikere.
Arbejde med formidling af billedkunsten i bybilledet - gøre den mere nærværende og vedkommende for
kommunens borgere og turister.
At stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning efter
nærmere aftale herom.
At rådgive i forbindelse med Vejle Kommunes indkøb af kunst.

Rådets sammensætning:
Billedkunstrådet består af 7 medlemmer. Fire medlemmer har baggrund i gruppen af professionelle
billedkunstnere og designere. Et medlem repræsenterer Vejle Kunstmuseum og to medlemmer er lokale
politikere.
Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen.
Rådets medlemmer for perioden 2018 - 2021:
Formand Billedhugger Johannes Cramer-Møller, tlf.: 41 14 51 07, jm@j-cramer.dk
Næstformand Byrådsmedlem Birgitte Vind, Tlf.: 51 28 44 47, birgv@vejle.dk
Byrådsmedlem Svend Erik Nielsen, tlf.: 40 29 08 10, sveni@vejle.dk,
Billedkunstner Helle Koch, tlf.: 29 9069 11, helle@kochnet.dk,
Billedkunstner Lene Noer, 29 61 23 43, lene.noer@hotmail.com
Koordinator og museumsinspektør – kunsthistorie Trine Grøne, 40 16 70 53, trigr@vejle.dk
Teamkoordinator - Projektudvikler, Teknik og Miljø, Vejle Kommune Camilla Jørgensen, camjo@vejle.dk
Sekretariat: Birgit Lykke Jørgensen, Kultur & Fritid, tlf. 76813012, bjorg@vejle.dk

Se mere:
www.billedkunstraadet.vejle.dk
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SØG STØTTE TIL BILLEDKUNSTPROJEKTER.
 Projektet skal foregå i Vejle Kommune.
 Der skal være offentlig adgang.
 Projektet skal primært bæres af professionelle kræfter.
 Blandede kunstprojekter skal lægge hovedvægten på billedkunst.
BILLEDKUNSTRÅDET STØTTER IKKE:
 Studieophold og udenlandsrejser.
 Uddannelses- og undervisningsformål.
 Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt element af kunstnerisk produktion.
 Etablering og drift samt anlægsudgifter
 Projekter med et partipolitisk eller religiøst indhold.
 Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for dokumentation af kunstprojekt.
 Udgifter til tryk af udstillingskatalog mv.
 Udstillinger på kommercielle gallerier.
 Produktion af kunstbøger.
ANSØGNING SKAL INDEHOLDE:
 Uddybende projektbeskrivelse.
 Et realistisk budget med angivelse af forventede indtægter og udgifter.
 En finansieringsplan med oplysning om hvorvidt der er søgt og/eller bevilliget støtte fra anden side.
 CV`er på medvirkende.
ANSØG HER: www.billedkunstraadet.vejle.dk
HUSK AT :
At bruge både Vejle Kommunes og Billedkunstrådets logo på alle trykte materialer, hjemmesider mv. Vi sender
logoet til dig, når du får besked om støtten.
Vi tager løbende stikprøver af de regnskaber, som sendes til Billedkunstpuljen. Husk derfor altid at gemme
kvitteringer for de udgifter, der har været i forbindelse med dit arrangement.
Tilskuddet skal bruges inden et år fra den dato, du har fået det.
Har du sendt din ansøgning via det elektroniske system, vil du automatisk modtage en bekræftelse på e-mail.
Du kan søge Billedkunstpuljen 4 gange om året : 1. marts, 1. juni, 1.september og 1. december.
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