Bilag til ansøgningsskema til puljen: ”Kommunale Billedkunstråd”.
Dette bilag består af 3 dele:
Del 1: Projektbeskrivelse
Del 2: Budget
Del 3: Finansiering

Projektbeskrivelse
Titel på projekt:
Handleplan 2018 for Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune
Kommunalt Billedkunstråd:

År der søges støtte til:

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune

01.01.2018-31.12.2018

Kultur, Plan & Fritid
Att.: Lise Lotte Urfe
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
http://www.kunstiaabenraa.dk/
Beskrivelse af projektet (max. 3000 tegn):
1. Arkitekturguide
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune, Aabenraa Byhistoriske Forening,

Aabenraa Turistforening og Aabenraa Kommunes afdeling for Kultur, Plan
og Fritid arbejder sammen om at udvikle formidling om Aabenraa midtbys
historie og arkitektur.
Samarbejdet udspringer på baggrund af, at Aabenraa Kommune er
udpeget til Kulturarvskommune, og at der er områdefornyelser i gang i
Aabenraa by, hvorunder et delprojekt handler om historisk skiltning i
midtbyen.
Projektet skal være med til at synliggøre og formidle Aabenraas historie
gennem arkitekturen. Billedkunstrådet har tidligere med succes udgivet en
Skulpturguide samt en Skulpturguide for børn, der er trykt i to oplag. Det
er ikke afgjort endnu, hvilken type af formidling man ønsker i dette
projekt.
Beløbet på 35.000 kr. udgør den andel af udgifterne, som Billedkunstrådet

indskyder i projektet.
2. Arkitekturens dag
Aabenraa Kommune afholder i samarbejde med Billedkunstrådet igen i 2018
Arkitekturens Dag. På dagen afholdes der et arrangement, hvor ny og
banebrydende arkitektur fremhæves, ligesom der uddeles Arkitekturpris og
Bygningsforbedringspris. Arrangementet er åbent for alle, og den lokale presse
uddeler Borgernes Favorit, som læserne har valgt. Billedkunstrådet ønsker at
prioritere arrangementet i 2018 som en del af sin handleplan.
Beløbet på 15.000 kr. udgør den andel af udgifterne, som Billedkunstrådet
indskyder i arrangementet.
3. Åbent Atelier/Sommerateliers
Billedkunstrådet har i ni år afholdt Åbent Atelier, hvor lokale kunstnere i
kommunen åbner deres værksted for publikum. Billedkunstrådet er pt. undervejs
med udvikling af et nyt koncept, hvor danske aktører som BKF og DKoD og tyske
partnere som BBK Slesvig-Holsten og GDOK inviteres ind som partnere. Beløbet
skal anvendes til mødeafholdelse om udvikling af koncept samt til markedsføring.
Beløbet på de 10.000 kr. udgør den andel af udgifterne, som Billedkunstrådet
indskyder i udviklingsprocessen.
4. Honorering
Der afsættes midler i handleplanen til honorering af rådsmedlemmerne indsats.
Honoreringen på 50.000 kr. tager udgangspunkt i BKFs satser.

Projektets budget
Kommuner kan søge støtte til kommunale billedkunstråd
Arkitekturguide

25.000 kr.

Arkitekturens Dag

15.000 kr.

Åbent Atelier/Sommerateliers

10.000 kr.

Honorering

50.000 kr.

Udgifter til kommunalt billedkunstråd i alt:

100.000 kr.

Projektets finansiering/indtægter
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg ansøges om

50.000 kr.

Andre offentlige tilskud, navn:

50.000 kr.

Tilskud Aabenraa Kommune
Indtægter i alt

100.000 kr.

