Ansøgning om optagelse i KUNSTRUNDEN NORDSJÆLLAND
Kunstrunden Nordsjælland er en forening af aktive, udøvende kunstnere, der gerne byder nye
engagerede medlemmer velkommen: Kunstnere, der arbejder aktivt med deres kunst og har lyst til
at yde en indsats. Du kan læse om, hvad et medlemskab af Kunstrunden Nordsjælland i praksis
indebærer af fordele og forpligtelser i foreningens manual, som du finder her.
Ansøgninger behandles én gang årligt i september måned og skal tillige med et ansøgningsgebyr på
kr. 300,- være modtaget af Kunstrunden senest den 1. september for at komme i betragtning til
Kunstrunden det kommende år. Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning, og du
får svar, så snart udvalget har behandlet ansøgningen. Eventuelle afslag begrundes kort. Optagelse
forudsætter, ud over optagelsesudvalgets godkendelse, rettidig indbetaling af kontingent samt
tiltrædelse af foreningens vedtægter.
Din ansøgning bedes indsendt via mail til foreningens sekretær. Foreningen behandler kun
ansøgninger bestående af:
• Et udfyldt skema
• Dokumentation for fx uddannelse, censurerede udstillinger, udstillingsaktivitet samt andre
relevante oplysninger
• 3-5 billeder med eksempler på dine nyere værker
Alle filer og alt indsendt materiale skal bære ansøgerens navn fx BentHansen_skema.pdf,
BentHansen_dokumentation.pdf, BentHansen_værker.pdf osv.
Censorgruppen kan undtagelsesvis invitere dig til at præsentere dine værker, hvis de mener, at de
har brug for det.

Ansøgningsskema
Navn:
Adresse 1 (hjem):
Postnr.:

By:

Adresse 2
(Evt.
atelier/værksted,
hvis anden end
hjem.)
Postnr.

By:

Mailadresse
Telefonnr.
Mobil
Hjemmeside
Evt. bemærkninger

Senest revideret 13.10.2016

Som kunstner arbejder jeg i/med
(medie):

Uddannelse
(skriv især om evt. kunstnerisk
uddannelse):

Er du medlem af en eller flere
kunstnerorganisationer/-sammenslutninger bedes du skrive, hvilke:
(NB: Medlemskab af en
kunstnerorganisation kan være
meritgivende, men giver ikke automatisk
optagelse i foreningen)

Hvis du har deltaget i censurerede
udstillinger, bedes du skrive hvilke:

Beskriv kort, hvordan du arbejder med din kunst. Skriv også, om du arbejder fra dit eget
atelier/værksted, eller om du er med i et værkstedsfællesskab. (maks. 100 ord)

Dato for denne ansøgning:
Ansøgningen bedes sendt til:

info@kunstrunden.dk
Emne: Ansøgning til Kunstrunden

Tak for din interesse for Kunstrunden Nordsjælland.

.
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