Har I en idé til et kunstprojekt ?

Hvad er Billedkunstrådet?
Billedkunstrådet skal fremme billedkunsten i hele Vejle Kommune og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten.
Billedkunstrådet er med til at igangsætte projekter, der kan styrke det lokale kunstmiljø, bl.a. i form af
samarbejdsprojekter mellem institutioner og kunstnere. Vi vurderer ansøgninger til Billedkunstrådets
kunstpulje. Vi ønsker at støtte gode arbejdsforhold for professionelle, anerkendte og aktive billedkunstnere i
Vejle Kommune, bl.a. i bybilledet. Vi er til rådighed for rådgivning.
I kan læse mere om billedkunstrådets arbejde på www.billedkunstraadet.vejle.dk

I kan søge billedkunstpuljen
Har I en god idé til at fremme billedkunst i Vejle kommune,
kan du søge om tilskud fra puljen.
En vigtig forudsætning er deltagelse af en professionel
kunstner.
For at ansøge om midler til jeres projekt, skal I huske at:
 Beskrive projektets formål (hvad går det ud på?)
 Beskrive målgruppen (hvem er det for, og hvor?)
 Udforme et budget for projektet
 Overveje deltagende kunstnere
 Projektet skal foregå i Vejle Kommune
 Der skal være offentlig adgang
 Projektet skal bæres af professionelle kræfter
 Der skal være vægt på billedkunst
Herefter kan I kontakte én fra billedkunstrådet for vejledning eller sende ansøgningen via anvisningerne på
hjemmesiden. www.billedkunstraadet.vejle.dk

Hvad kan Billedkunstrådet gøre for jer?



Billedkunstrådet kan rådgive og være bindeled mellem lokale kunstnere og institutioner, der
sammen har et spændende projekt, der vil gavne både borgerne og kunstnerne i Vejle Kommune.
Vi hjælper gerne med råd og vejledning til selve ansøgningen.

Hvem kan hjælpe?
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

