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 Designer og billedkunstner Marianne Munkholm Schneider, tlf.: 28 94 38 62, mail@marianneschneider.dk
Næstformand Byrådsmedlem Birgitte Vind, birgv@vejle.dk
Billedkunstner Lene Noer, tlf.: 29 61 23 43, lene.noer@hotmail.com
Billedkunstner Annette Hornskov Mørk, tlf.: 27 21 09 31, info@hornskov.com
Kunstner Flemming Jarle, tlf.: 30 29 11 90, flemmingjarle@hotmail.com
Museumsinspektør, Vejle Kunstmuseum, Trine Grøne, tlf.: 40 16 70 53, trigr@vejle.dk
Byrådsmedlem Lars Aarup, laraa@vejle.dk
Sekretariat: Birgit Lykke Jørgensen, tlf. 76813012, bjorg@vejle.dk

Se mere: www.billedkunstraadet.vejle.dk

