
 

 

Handleplan for Billedkunstrådet i Aabenraa 2015 
 

1. 1/3 af midlerne i handleplanen afsættes til rådsmedlemmerne til mødeaktivitet. 

 

2. Aabenraa Kommune ønsker at opgradere en tidligere skolegård i det centrale 

Aabenraa til et attraktivt byrum for brugerne, naboerne og byens gæster i øvrigt. 

Bygningerne rummer i dag musikskole, ungdomsskole, 10. klasse skole, et kulturhus 

samt gymnastiksale, der bl.a. benyttes til idræt af mange ældre. Der har været af-

holdt en projektkonkurrence med international deltagelse. Billedkunstrådet og Aaben-

raa Kommune vil søge fonde til halvdelen af projektudgiften på 4 mio. kr., hvor til ud-

giften skal anvendes. 

 

3. Et af Billedkunstrådets målsætninger er at skabe interesse for og etablere kunst i 

det åbne rum i landbyerne til gavn og glæde for lokalbefolkningen, men også for at 

skabe attraktiv bosætning i hele kommunen. Beløbet skal anvendes til dialogmøder og 

eventuelt udarbejdelse af materiale. 

 

4. Billedkunstrådet har den 4. og 5. oktober afholdt Åbent Atelier for 7. gang i Aaben-

raa Kommune. Rådet forsøger at få flere målgrupper til at deltage, ligesom man for-

søger at tiltrække et publikum fra den tyske side af grænsen. Beløbet skal anvendes 

til udvikling af konceptet og markedsføring over grænsen. 

 

5. Det internationale kunstnersymposium Aabenraa Artweek er en vigtig platform, der 

organiserer og viser international visuel samtidskunst af høj kvalitet for publikum i 

Aabenraa Kommune. Aabenraa Artweek har som mål at gøre byen og kommunen syn-

lig på det billedkunstneriske verdenskort med udgangspunkt i Aabenraa Kommune og 

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. 

 

Billedkunstrådet vælger at give økonomisk opbakning til et grænseoverskridende for-

midlingsprojekt i forbindelse med Aabenraa Artweek 2015, hvor man vil synliggøre og 

gøre projektet mere attraktivt for især kommunens børn og unge, men det er åbent 

for alle nord og syd for grænsen. Formålet er bl.a. at udbrede kendskabet til samtids-

kunst. Se mere på www.artweek.dk. 

 

Udgifter 

1 Honorar til rådets medlemmer 33.000 kr. 

2 Nygadeområdet fundraising 15.000 kr.  

3 Kunst i det åbne rum 10.000 kr. 

4 Åbent Atelier 25.000 kr. 

5 Aabenraa Artweek 17.000 kr. 

 I alt 100.000 kr. 

 

 

Indtægter 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst 50.000 kr. 

Aabenraa Kommune 50.000 kr. 

I alt 100.000 kr. 
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