
Ansøgning til Kunstrådet Skanderborg Kommune                                                 Alling 14/11-2014 
 
Andragende om hjælp til opførelsen af et kunstværk på/ved Alling Beboerhus i anledning af 
vores 25 års jubilæum den 5. maj 2015. 
  
Vi har på flere møder hørt ønsket om at gøre noget ved gavlfacaden på vores Beboerhus, så den 
ikke længere bare ligner en bedre spejderhytte. 
Et eller andet der signalerer aktivitet, nærvær, kultur osv. 
Beboerhuset har jo i over 20 år været vært for vores egen Kunstcafe årligt en uge ad gangen og 
diverse julemarkeder plus utallige spændende koncerter med mange kendte kunstnere (De elsker 
at komme til Alling). 
Så vi mangler noget der li’som markerer at her sker der noget kulturelt. 
  
Vi har drøftet det i bestyrelsen her på det sidste, og der er mange meninger, men almindelig 
enighed om at det på en måde skal passe til både huset og byen. Så vi forestiller os et rumligt 
projekt bygget sammen med eller umiddelbart i front til facaden, bygget af træ eller tilsvarende 
materiale. Gerne med et oplæg fra “kunstneren” så vi selv kan være med til at bygge det. (Det 
sidste er faktisk vigtigt for os, for selv om vi kunne bestille håndværkere til mange forskellige 
opgaver, har vi altid sørget for her i Beboerforeningen at lave det som fælles projekter. Det giver 
ejerskab) 
Vi har fundet inspiration i nogle ret fantastiske værker bygget i træ. (se vedhæftede filer. Det ene 
er en Trold som står ved indkørslen til den store svenske by Huskvarna. Bygget i massive 
genbrugsplanker. Det andet er et produkt fra Thomas Dambo, nulevende dansk kunstner med 
international karriere)  
Noget i den stil, men ikke bare nødvendigvis magen til var vores tanke. Træ og rumlighed, fantasi.. 
  
Vi forestiller os (men det er noget vi gerne vil drøfte med jer) at der bliver inviteret bredt i vores 
medlemsskare (vi har selv flere kunstnere) og med vores årlige kunstcafe igennem mere end 20 år 
har vi kontakt til mange kunstnere både uddannede og autodidakte  som vi regner med at indbyde 
til at give et bud på opgaven. 
  
Vores umiddelbare skøn er, at der bør afsættes mindst 10.000 til vinderprojektet og mindst 10.000 
til materialer. 
Men vi synes, at når vi inviterer så bredt, så bør vi også honorere indsatsen fra de (formodentlig) 
mange forslag. Så vi forslår præmier til de tre bedste og et honorar. 
Alle forslag vil blive udstillet/lagt på hjemmeside 
  
Der bør nedsættes en lille dommerkomite måske med medvirken fra jer? 
  
Vi er selv klar til at finansiere en pæn del af projektet, men allerede første gang vi diskuterede 
dette her, kom det yderst nøgternt fra en lokal håndværker, at han fandt det urimeligt med sådan 
et omvendt tilbud. Det ville ende med en yderst skrabet model og ikke rykke noget som helst.. 
Så med dette oplæg taler vi også om at søge midler fra Kunstrådet udover at vi gerne vil have jer 
indover projektet. Måske kunne I også være behjælpelige med at pege på andre fonds vi kunne 
søge..  



 
Deadline 
Det var vores ide, at værket skulle være klar til vores jubilæum 5. maj 2015. Da vi ved I har møde 
den 19. i denne måned kan vi først indlede et konkret samarbejde sidst på måneden. 
Vi må derfor kunne indkalde kunstnere omkring begyndelsen af december hvis vi er hurtige.. 
Vi kunne sætte en deadline for aflevering af forslag til 1. marts. Tage beslutning medio marts. 
Sende i høring straks derefter og påbegynde opførelse 
først i april. ---- jubilæum 5. maj. 
(Stresser jeg eller kan det godt lade sig gøre...?) 
  
Hele projektet får naturligvis sin egen side på vores hjemmeside (www.alling-by.dk )og bliver fulgt 
op fra forsiden...Desuden har vi gode kontakter til  pressen og kan nemt involvere større 
presseomtale. 
  
På Alling Beboerforenings vegne. 
Hans Erik Jepsen. Ringvej 2, 8680 Ry. Tlf. 86892161 
CVR 30 77 97 62 

PS. Denne ansøgning fremsendes ikke på skema, da det faldt os meget svært at få vore ønsker passet ind i 

denne form og desuden gjorde skemaet det svært for os at pege på en række kunstnere vi gerne så komme 

ind over projektet. Lad os i flæng nævne Povl Kjer, Susanne Hauchland. Mari Dahl, Bodil Lisbeth Thomsen, 

Poul Erik Schrøder mfl.  

 

http://www.alling-by.dk/

