Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen, efterår 2019
Felter markeret med * skal udfyldes.
Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig).
Vælg CPR-nummer eller CVR-nummer og indtast derefter de resterende oplysninger.
Slots- og Kulturstyrelsen indberetter et evt. tilskud til SKAT i ansøgeres CPR/CVR-nummer og udbetaler
tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.
Du bedes sikre dig, at der er NemKonto tilknyttet det CPR- eller CVR-nummer du ansøger i.

Hvordan ansøger du?

Person (CPR)
Forening, institution eller virksomhed (CVR)

CPR-nummer

Fornavn (inkl. mellemnavn)

Efternavn

Telefon

Adresse

Dansk adresse
Udenlandsk adresse

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Titel på projekt

Oplys hvilken kunstart, huskunstneren arbejder indenfor. Ved projekter med flere huskunstnere, angiv da
relevante kunstarter.
Billedkunst
Musik
Litteratur
Scenekunst
Arkitektur
Kunsthåndværk og design

Kort beskrivelse af projektet og navn på den
institution, hvor projektet foregår. Antal børn og
alderstrin. (Maks. 600 tegn)

Oplys navn og kunstart på deltagende
kunstnere (en linje pr. kunstner)

Kommune - hvor projektet foregår.
Hvis flere kommuner, vælg da primær kommune

Flere kommuner?

Udgiftsperiode for det ansøgte
Startdato for udgiftsperiode

Slutdato for udgiftsperiode

Antal børn/unge i alt

Ansøgt beløb
(Max. 75 % af samlet kunstnerhonorar)

Samlet budget
(Kunstnerhonorar i alt)

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Billedmateriale dog kun hvis relevant. Bilagene må
højst fylde 15 MB i alt. Bilag må ikke zip-komprimeres, og vi kan desværre ikke modtage pages
eller odt-formater.
Bilag 1
Skabelon til projektbeskrivelse og budget
(filformat: pdf). Du finder selve skabelonen
på siden med ansøgningsvejledningen.

Bilag 2
CV
For alle deltagende kunstnere, kronologisk
og i punktform, indeholdende relevante
oplysninger, der dokumenterer deres
aktive, kunstneriske virke. Max. 1 A4 side
pr. kunstner (filformat: Word eller pdf).

Evt. materiale der dokumenterer den/de
medvirkende kunstneres praksis og/eller
vedhæftet dokument med max. 3 links,
der fører direkte hen til
foto/videodokumentation. I alt max. 5 A4
sider (filformat: pdf).

E-mail for indsendelse og kvittering

