Silkeborg Udstillingen 2017
Midlerne søges ved Silkeborg Kulturråd til udstilling af billedkunst.
Intentionerne med en Silkeborgudstilling er at styrke interessen for billedkunsten, både for et
publikum og for udøvende kunstnere i kommunen.
Beløbet der kan søges er: 45.000 kr.
En ansøgning skal indeholde udstillingsoplæg/idé der opfylder vilkårene, samt præsentation af
deltagende kunstnere.
Censorer vælger den ansøgning der bedst opfylder vilkårene for Silkeborgudstillingen.
Censorerne udpeges af Akademirådet og Silkeborg Kulturråd koordinerer forløbet.
De udstillende kan søge andre sponsorater, men udstillingen skal som et minimum kunne
gennemføres for de 45.000 kr.

Vilkår for Silkeborg Udstillingen 2017
Udstillingens form og indhold fastsættes ud fra nedenstående vilkår, der alle skal
være opfyldt:
Udstillingen skal være markant for Silkeborg.
Udstillingen skal være fysisk forankret i Silkeborg kommune.
Udstillingen må ikke have kommercielt sigte og skal have fri entré.
Udstillingen skal levere formidlingsmateriale til publikum.

Udstillingen skal tillige opfylde et eller flere af følgende kriterier:
-Udstillingen kan indeholde væsentlige udstillingsprojekter med deltagelse af både
danske og udenlandske samtidskunstnere, som fremmer udviklingen af kunst i
Silkeborg eller har netværksskabende karakter.
-Udstillingen kan indeholde væsentlige udstillingsprojekter af høj kunstfaglig og kunstnerisk
kvalitet.
-Udstillingen kan tage udgangspunkt i Silkeborgs identitet som by/kommune og/eller
repræsentere lokale kunstnere.

Det er de udstillende kunstneres opgave at:
Informere Silkeborg Kulturråd om processen, herunder:
- Budget og foreløbigt udstillingsprogram (senest 1, august 2016)
- Endeligt udstillingsprogram (senest 3. januar 2017)
- Regnskab (senest 1. august 2017)

Ansøgere
Silkeborgudstillingens midler kan søges af alle uanset nationalitet og geografisk tilhørsforhold.
Midlerne kan ikke søges af institutioner.

Tidsfrister - Silkeborgudstillingen 2017
1. marts 2016: Ansøgningsfrist.
1. april 2016: Udvælgelse – svar til ansøgere.
1. august 2016: Foreløbigt budget og udstillingsprogram forelægges Silkeborg Kulturråd.
3. Januar 2017: Endeligt budget og udstillingsprogram forelægges Silkeborg Kulturråd.
Forår 2017: Afvikling af Silkeborgudstillingen 2017.
1. august 2017 – senest: Evaluering og godkendelse af regnskab.
Ansøgningen sendes til silkeborgudstillingen@gmail.com
Evt. spørgsmål kan stilles via samme mailadresse.
Udstillingen er støttet af Silkeborg kommune og Silkeborg Kulturåd er projektejer.

