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Invitation til ansøgning om deltagelse i det internationale 
samtidskunstsymposium!
Aabenraa Artweek 2015 i Aabenraa, Danmark!
!
Hvad er Aabenraa Artweek?!
Aabenraa Artweek er et non-profit initiativ, som sætter fokus på samtidskunst i 
Aabenraa, gennem etablering af et internationalt symposium hvert andet år med 
efterfølgende udstilling og dokumentation. !
Aabenraa Artweek er iværksat af kuratorerne Anne Lildholdt Jensen, Markus 
Johannes Herschbach, Gabriele Beismann og Martin Lundgren Jensen. !
Initiativet er støttet af Aabenraa Kommune, samt lokale og nationale fonde. !
Aabenraa Artweek har fundet sted siden 2006.!!!
Hvad inviterer Aabenraa Artweek til?!
Aabenraa Artweek inviterer til et symposium med fokus på at arbejde i udvalgte 
byrum i Aabenraa og i Flensborg (D), i perioden 8. – 15. august 2015. !
Byrummene kan ses på hjemmesiden www.artweek.dk/artweek2015. Der bliver 
løbende lagt nye informationer ud om stederne. !
10-14 kunstnere får muligheden for at deltage og du bliver indlogeret på Højskolen 
Østersøen, et tidligere hotel, der ligger lige ud til Aabenraa Fjord. Herfra er der nem 
adgang til hele byen.!
Det kunstneriske arbejde foregår i et af de nævnte byrum. Omdrejningspunktet er 
det grænseoverskridende og de kunstneriske greb, som læringsområder i det 
offentlige rum. !
Vi er åbne for alle udtryksformer inden for billedkunst, og ser gerne forskellige 
udtryksformer. !!
Vi vil, så at sige, have dit atelier ud blandt menneskerne i byen, for at katalysere  
mulighed for dialog, refleksion og selvrefleksion i mødet med kunsten. Opfordringen 
til dig, som kunstner, er at invadere de offentlige rum og være parat til at tage den 
direkte dialog med publikum. !
Konceptet lægger op til det grænseoverskridende som en udfordring af jeget og 
fælleskabet.!!
Ansøgning med dit projekt- og konceptforslag  til Aabenraa Artweek skal 
sendes senest d. 10. november 2015. !
Budget for materialeforbrug til projektet, herunder specifikke udgifter til udstillingen, 
vedlægges ansøgningen. Der kan samlet påregnes et tilskud på ca 700 €.!
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Ansøgningen kan sendes med post eller med email (max 15 mb i en samlet 
pdf-fil).!
Materialet vil ikke blive returneret. !!
En kunstfaglig jury gennemgår alle indkomne projektforslag og udvælger medio 
december 2014 de deltagende kunstnere. Alle modtager herefter besked.!
Juryen består af:!
Katrine Kampe, Museumsinspektør Kunstmuseet Brundlund Slot!
Prof. Dr. Manfred Blohm, University of Flensburg!
Kerry Harms Nielsen, Galleri Kant, København!
Charlotte Helt Brunsgaard, Kulturkoordinator Aabenraa Kommune!
Billedkunstner Markus Johannes Herschbach!!!
Gensidige forpligtelser!
Vi forventer at du:!!

• Vil gå i åben dialog med publikum og de andre kunstnere omkring dit arbejde.!
• Praktisk selv kan udføre dit projekt og at du kan deltage i hele 

projektperioden.!!
Du kan forvente:!!

• At få rejse, ophold og materialer betalt (bemærk max. tilskud). !
• Et samarbejde med en professionel og engageret organisation, hvor du får 

udbygget dit internationale netværk.!!
Vi forbeholder os ret til ændringer i økonomiske forhold, jurysammensætning og 
udstillingssted.!
Teamet fra Aabenraa Artweek og deres hjælpere vil under hele symposiet medvirke 
til, at alle projekter bliver realiseret og gennemført på bedst tænkelige måde.!
Er der spørgsmål til ansøgningen eller andre praktiske ting, er du velkommen til at 
ringe eller maile til  Aabenraa Artweek. Se kontaktinformationer nederst.!!!
At komme til Aabenraa!
Transport:! Deltageren sørger selv for transport til Højskolen Østersøen i !
! ! Aabenraa på det angivne tidspunkt. Aabenraa Artweek vil ved !
! ! anmodning være behjælpelig med informationer om, hvordan man !
! ! lettest kommer dertil. Desuden sender vi gerne en personlig invitation 
! ! til evt. brug ved ansøgninger om tilskud til rejsen.!

Vi støtter dine rejseudgifter med op til 2500 Dkr.!
Visa:! ! Deltageren skal selv sørge for visa til Danmark, hvis det er ! !
! ! nødvendigt. Kontakt den danske ambassade i dit hjemland.!!!



Arbejdet og udstillingen!
Byrummet/!
atelieret:! Vi forventer,  at kunstneren arbejder med sit projekt i det aftalte byrum, 
! ! indenfor rammerne af ugens øvrige program. !

Kunstneren sørger for, at atelieret i byrummet er ryddet op hver dag. 
Når arbejdsperioden er omme og udstillingen åbner, skal byrummet 
føres tilbage til oprindeligt udseende, med mindre andet er aftalt med 
Aabenraa Artweek.!
I enkelte byrum kan der være særlige hensyn, som man skal 
overholde.!

!
Materialer:! Aabenraa Artweek dækker udgifter til materialer op til 670 € pr 

kunstner.!!
Udstilling:! Udstillingen finder sted i perioden 16. – 31. august 2015. !

Kurateringen af udstillingens værker/ dokumentation bliver fastlagt af 
Aabenraa Artweek og kunstneren i fællesskab. !
Kunstneren er selv ansvarlig for opstille værker i udstillingsrummet.!
Aabenraa Artweek sørger for alle nødvendige materialer til 
udstillingen, herunder tekstmateriale.!!

Afslutning:! Det skal være muligt for Aabenraa Artweek at demontere ! !
! ! kunstværkerne efter udstillingens afslutning.!

Ønsker kunstneren at få de udstillede værker tilbage, skal der træffes 
aftale herom inden udstillingens begyndelse. !
NB: Kunstneren betaler for selv forsendelse eller afhenter selv det 
udstillede materiale.!!!

Opholdet på Højskolen Østersøen!!
Kost og logi:! Aabenraa Artweek sørger for kost og logi fra 6. – 16. august 2015. !
! ! Dette indbefatter ikke øl, vin og spiritus eller lommepenge.!

Skal der tages specielle hensyn til kosten, bedes du informere 
Aabenraa Artweek på forhånd.!!

Værelser:! Der er enkelt- og dobbeltværelser, alle med eget bad. Man holder selv 
! ! orden på sit værelse. Så vidt det er muligt får man enkeltværelse.  !!
Gæster:! Det er muligt at have gæster eller medbringe familie, men det er !
! ! udelukkende for egen regning og man skal selv sørge for at aftale det 
! ! med Højskolen Østersøen.!
! !

Aabenraa Artweek betaler ikke for værelser eller kost til evt. 
familiemedlemmer, assistenter eller besøgende, men man kan selv 
leje ekstra værelser på Højskolen Østersøen.!!

Internet:! På Højskolen Østersøen er der adgang til computere og internet.!!



Forsikring:! Kunstneren skal selv sørge for syge- og ulykkesforsikring. !
Aabenraa Artweek forsikrer ikke under opholdet.!
Aabenraa Artweek forsikrer ikke de udstillede værker.!!

Andet!!
Samarbejde og Copyright:!

Aabenraa Artweek vil fotografere de færdige kunstværker og filme under 
arbejdsprocessen, med henblik på at dokumentere symposiets 
aktiviteter. !
Kunstneren forpligter sig til at samarbejde omkring dokumentation med 
henblik på udgivelse af efterfølgende katalog for symposiet. !
Kunstneren har copyright på sit arbejde, men Aabenraa Artweek har 
copyright på de optagelser, fotos mv. der bliver foretaget undervejs. 
Aabenraa Artweek har ret til at bruge disse til Aabenraa Artweeks 
aktiviteter, hjemmeside, facebook m.m. !
Med tilladelse fra Aabenraa Artweek kan man bruge disse optagelser.!!

Dokumentation:!
Aabenraa Artweek udfærdiger katalog og andet dokumentation over 
Aabenraa Artweek 2015. Hver kunstner får 10 eksemplarer af kataloget.!!

Samarbejde med medierne:!
Kunstneren forpligter sig til, så vidt muligt, at samarbejde med pressen 
(eksempelvis til pressekonference) og kunstfaglige medier. !
Det er dog tilladt at sige fra, hvis der er risiko for, at kunstnerens 
personlige grænser bliver overtrådt eller at det får indvirkning på 
kunstnerens værker.!
Hvis dette er tilfældet, kontakt da venligst Aabenraa Artweek.!!!!
Aabenraa Artweek ser frem til at modtage din ansøgning!!!!!!!!!

Aabenraa Artweek!
C/o Anne Lildholdt Jensen!
Hjarupvej 3!
6200 Aabenraa, Danmark!
www.artweek.dk!
! !
Mail: mail@artweek.dk!!

http://www.artweek.dk
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Ansøgning om deltagelse i Aabenraa Artweek 2015 
Application form for participation in Aabenraa Artweek 2015 
 
Efternavn/Surname: Fornavn/First Name: 

 
  
Adresse/Address: 
 

Postnr.+ By / Postalcode + City 

 
Land/Country: 
 
 
Telefon/Phone/                Mobil/Cellphone: 
 

e-mail: 

 
 Kvinde/Female  Mand/Male 
 
Nationalitet/Nationality 
 
 
   
Område/Field: sæt gerne flere krydser/you can mark more than one field 
 Maleri/Painting  Grafik/Graphics  Foto/Photo  Video 
 
 Billedhugger/Sculpture   Objekt/Object  Installation  Performance 
 
Vedlæg venligst: 
 (Max 15 mb i en samlet pdf-fil): 

1. Billedkunstnerisk CV (kort) 
2. Liste over vigtigste separat- og gruppeudstillinger 
3.   Koncept eller skitsearbejde over dit arbejde til Aabenraa Artweek.dk 2015 – se 
invitationen.  
 

Sidste frist for indsendelse er den 10. november 2014. Send materialet til Aabenraa Artweek, 
c/0Anne Lildholdt Jensen, Hjarupvej 3, DK-6200 Aabenraa, Danmark eller pr email: 
mail@artweek.dk. 
 
Please enclose: (Max 15 Mb in one pdf-file) 

Portfolio (Max A4) with the following documents: 
1. Artist’s CV (short version) 
2. List of important exhibitions 
3.   Conceptualised ideas or sketches of your contribution to Aabenraa Artweek 2015 – please 
see the invitation. This must be provided in paper form – not digitally.  
Aabenraa Artweek cannot return any material. 
 

Closing date is by November 10, 2014. Post directly to Aabenraa Artweek, c/oAnne Lildholdt 
Jensen, Hjarupvej 3, DK-6200 Aabenraa, Danmark or email: mail@artweek.dk 
 
Dato og underskrift/Date and Signature 
 

 

Hjemmeside/Homepage: 
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