OPEN CALL
Dansk Kunstnerråd søger 4 professionelle kunstnere til projektet
Nordiske Kunstnere med Flerkulturel Baggrund.

MÅLSÆTNING

HVEM KAN SØGE?

Nordiske Kunstnere med Flerkulturel
Baggrund skal ses som en
netværksplatform – som led i et ønske
om at fremme en inkluderende nordisk
offentlighed, hvor både nye og etablerede
kunstnere med flerkulturel baggrund kan
deltage aktivt i samfundsdebatten og får
mulighed for at dele ud af deres erfaringer
og baggrund gennem bl.a. workshop
og kunstnertræf.

Du er professionel kunstner med flerkulturel baggrund.
Du bor i Norden og har tilknytning til et eller flere lande udenfor Europa.
Vi opfordrer særligt kunstnere, der bruger deres kulturelle baggrund i deres
kunstneriske udtryk til at søge.

BAGGRUND

DELTAGELSE

Kunstnere fra i alt 5 nordiske lande (herunder
Danmark) skal gennem en kunstnerworkshop
i København og kunstnertræf på Island gøre
sig tanker om hvordan deres baggrund har en
plads i det nordiske kunstneriske landskab.
Kunstnerne rekrutteres gennem Dansk
Kunstnerråd og rådets søsterorganisationer i
de nordiske lande.

Du forpligter dig til at deltage i følgende arrangementer
– alle betalt af projektet:

Send CV samt en beskrivelse af et af dine profilprojekter indenfor emnet til
Nordens Hus på Færøerne på nlh@nlh.fo senest d. 1. marts 2019.
Ved spørgsmål: kontakt Gunn Hernes på nlh@nlh.fo

•
•
•

Workshop i København i uge 18 2019 med bl.a. præsentation af din kunst
og hvordan du bruger din baggrund i dit kunstneriske aftryk (2 dage).
Kunstnertræf på Island i uge 37 2019 (3 dage).
Evt. deltagelse i konference i uge 49 2019 (2 dage), hvor udbyttet af
projektet præsenteres for Nordisk Ministerråd.

UDBYTTE
•
•
•
•

Du får udbetalt et honorar på kr. 5000 for deltagelse.
Du får betalt rejseudgifter samt ophold til kunstnertræffet på Island og
workshoppen i København.
Du får udvidet dit kunstneriske netværk på nordisk plan og vil være med
til at sætte kunstens kvaliteter og faglighed på dagsordenen.
Du vil være med til at belyse de udfordringer og barrierer, man kan opleve
som kunstner med flerkulturel baggrund og komme med anbefalinger til
en evt. ændring af nuværende praksis.

Læs projektbeskrivelsen, samt uddybende oplysninger
om ansøgningsprocessen her:
www.dansk-kunstnerraad.dk/nordisk-projekt
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Projektet er støttet af Norsk Kulturråd samt det Islandske Kulturministerium

