
Huskunstnerordningen – et godt bud på et overskueligt sted at søge midler.  
Der kan søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle 
kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m. 

Område: Arkitektur , Billedkunst, Kunsthåndværk & design , Litteratur , 
Musik og Scenekunst 

Frist: 1. september 2015 

Puljen kan søges to gange årligt, og der kan søges støtte til projekter med planlagt igangsættelse tre måneder 
efter ansøgningsfristen eller senere. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt en måned inden fristen 

Hvem kan søge? 

Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge  

Kommuner og regionale netværk  

Kulturinstitutioner  

Professionelle kunstnere, under forudsætning af, at der foreligger en samarbejdsaftale med 
skoler/institutioner eller kommuner/regionale netværk.  

Hvad er formålet med ordningen? 

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik og erfaring i kunstneriske processer 
gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.  
Et huskunstnerforløb skal: 

Baseres på et partnerskab mellem institution og kunstner  

Være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel 
kunstnerisk proces på kunstens egne præmisser.  

Vægte processen og ikke et eventuelt afsluttende produkt.  

Styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til 
kunsten og dens vilkår.  

Give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces. 

Mødet kan ske gennem workshops, arbejdende værksteder o. lign. Projekterne kan enten tage udgangspunkt i 
den enkelte kunstart (arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller 
være et tværkunstnerisk samarbejde.  
Du kan søge tilskud til længerevarende projekter, der varer op til et skole- eller kalenderår, men også til mindre 
initiativer, der dog som hovedregel skal forløbe over 5 dage. Et Huskunstnerforløb kan gentages overfor flere 
grupper af børn/unge.  

Sådan vurderes din ansøgning 

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning 
om uddeling fra puljen ud fra: 

Om huskunstneren er på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke  

Om huskunstneren skønnes at kunne formidle til huskunstnerforløbets målgruppe.  



I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet har fokus på den kunstneriske skabelsesproces, formidler 
kunsten og styrker deltagernes relation til kunsten. Kunstnermødet og den kunstneriske proces vil blive 
prioriteret frem for pædagogisk orienterede projekter.  

I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention, og 
forløbet er tilrettelagt med klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold.  

I hvilket omfang puljens kriterier for projektlængde, institutionstype, aldersgruppe mv. er opfyldt 

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om at 
kunststøtten kommer flest muligt til gode.  

Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af 
midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer, institutionstyper, kunstarter og kunstnere. 

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

Kort projektbeskrivelse med angivelse af navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og deres 
alder  

Oplysninger om deltagende kunstnere  

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:  

C.V. for alle deltagende kunstnere, kronologisk og i punktform, indeholdende relevante oplysninger i 
forhold til projektet, evt. henvisning til hjemmeside. Max. 1 side pr. kunstner  

Uddybende projektbeskrivelse, max 1 side, indeholdende en klart beskrevet idé med huskunstnerforløbet 
samt en kort beskrivelse af forløbets tilrettelæggelse.  

Økonomi 

Statens Kunstfond yder støtte til Huskunstnerforløb, som er baseret op et partnerskab mellem institution og 
kunstner og hvor institutionen er medfinansierende. Beløbet skal fremgå af budgettet. 
Der gives ikke støtte til: 

       Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.  
Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.  
Semesteransatte gæstelærere.  
Rene socialpædagogiske projekter, men alene huskunstnerforløb, der er tilrettelagt på kunstens 
præmisser.  
Tilskud med tilbagevirkende kraft.  
Projekter, som ikke lever op til ordningens formål og kriterier. 

Du kan søge om at få dækket op til 75 % af kunstnerhonorar, herunder timer til forberedelse.  

Minimumhonorar er 20.000 kr. Evt. udgifter til kunstnerens transport og ophold, materialer mv. forudsættes 
afholdt af institutionen.  

Alle ansøgere offentliggøres på www.kunst.dk med navn og ansøgt beløb i referatet fra behandlingsmødet.  
Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af 
ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse 
vil endvidere blive orienteret om det 

 

 Få hjælp til ansøgningen – kontakt Kirsten Schneider på kirsten.schneider@albertslund.dk  

mailto:kirsten.schneider@albertslund.dk
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