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VEJLEDNING VEDR. ANSØGNINGER OM STØTTE UNDER INITIATIVET 

 
SAMMEN OM KUNSTEN 

 
Ansøgningsfrist d. 8. juni 2020 

 
 

Sammen om kunsten 

Covid-19 sundhedskrisen skaber afledte kriser i mange dele af samfundet. Det gælder også inden 

for kunst- og kulturlivet, hvor indtægtsgrundlaget som følge af samfundets nedlukning er kraftigt 

reduceret, og hvor publikum ikke længere kan møde kunsten på vanlig vis. Der udvises stor 

kreativitet fra kunstlivets institutioner og -aktørers side for alligevel at komme publikum i møde, 

men der mangler støtte til systematisk og professionelt at kunne udvikle nye formater, der 

imødegår det vakuum, som kunsten befinder sig i.   

 

På den baggrund har Statens Kunstfond sammen med Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 

Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familie Fond og Kulturministeriet taget initiativ 

til et samarbejde, der skal understøtte den fortsatte kreative udfoldelse af kunsten under COVID-

19 krisens helt særlige samfundsmæssige omstændigheder. Med initiativet opfordres kunstnere 

og kunst- og kulturinstitutioner til at ansøge om midler til projekter, som betyder, at publikum kan 

møde kunst og kultur på trods af krisen – og at mødet som konsekvens af krisen kan finde nye og 

inspirerende former. 

 

Hvem kan søge 

Hos Augustinus Fonden er de relevante støtteområder under initiativet ”Sammen om kunsten”:  

• Museer: Til publikumsrettede aktiviteter. 

• Musik: Orkestre, ensembler, komponister og musikere kan søge til initiativer inden for 

klassisk musik, ny kompositionsmusik og smallere typer af jazz.    

• Scenekunst: Aktører primært inden for dans og musikdramatik kan søge til professionelle 

aktiviteter. 

• Billedkunst og kunsthåndværk: Kunsthaller og andre udstillingsarrangører kan søge til 

formidling af billedkunst og kunsthåndværk til et bredt publikum i en professionel 

kunstfaglig kontekst. 

 

Ansøgningsfrist 

Hos Augustinus Fonden er der ansøgningsfrist d. 8. juni kl. 23.59. 
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Hvad kan der søges til  

• Mindre initiativer, der på eksperimenterende vis her og nu tilbyder eller inddrager publikum i 

kunst- og kulturoplevelser under de anderledes omstændigheder, som COVID-19 skaber. 

•  Større initiativer, der på metodeudviklende vis udvikler og afprøver formater, der mere 

langsigtet kan udvide kunstnere eller kulturinstitutioners virke og muligheder med afsæt i 

COVID-19 krisens omstændigheder. 

 

 

INDHOLD I ANSØGNINGEN 

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: 

 

Projektbeskrivelse med følgende punkter:  

1. Overskrift – fx titel og realiseringstidspunkt 

 

2. Projektbeskrivelse med en uddybning af projektets formål, omfang og format, der 

kan være fysisk såvel som digitalt samt en beskrivelse af projektets målgrupper, der 

kan være både et snævert (evt. inviteret) publikum, men kan også være en bredere 

modtagerkreds.  

Derudover skal det beskrives, hvordan projektet kan gennemføres under de aktuelle 

restriktioner under Covid-19 krisen.  

3. Projektets tidsplan og forventede realisering inden for en tidshorisont på et år.   

 

Budget med følgende punkter: 

1. Udgifter 

Herunder de forskellige udgiftsposter og det samlede udgiftsbeløb. Udgiftsposter 

kan være institutionens arbejdskraft, honorar til deltagende parter og kunstnere, 

produktion, formidling m.m. 

2. Indtægter  

Herunder de forskellige indtægtsposter og det samlede indtægtsbeløb. 

Indtægtsposter kan være egenfinansiering, tilskud fra andre fonde mm.  

3. Finansieringsplan 

Information om hvilke andre fonde offentlige og private, der ansøges, og om 

hvorvidt der er givet afslag/tilsagn.  

 

Øvrige bilag:  

1. CV for projektansvarlig, deltagere og evt. andre parter 

(CV må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, som CPR-nr. mail, tlf. nr.) 
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Økonomi 

Det ansøgte beløb under initiativet ”Sammen om kunsten” skal hos Augustinus Fonden være 

minimum 25.000 kr. Der kan søges om delvis eller fuldfinansiering af projektet.  

 

En ansøgning til dette ekstra initiativ har ikke betydning i forhold til Augustinus Fondens 

behandling og prioritering af støtte til andre ansøgninger fra samme ansøger.  

 

Ansøgningsskema 

• Ansøgere under musik skal benytte ansøgningsskemaet ”Musik-aktiviteter” – skriv i feltet 

for kort beskrivelse ”Projekt sammen om kunsten: ……” 

• Alle andre ansøgere skal benytte ansøgningsskemaet ”Sammen om kunsten”. 

 

Svar på ansøgning 

Augustinus Fonden bestræber sig på at give alle ansøgere svar inden d. 1. juli. I tilfælde af bevilling 

vil der i bevillingsbrevet være beskrevet hvilke betingelser, der er gældende for regnskab og 

afrapportering. 

 

Afrapportering 

Hvis der opnås bevilling, skal der efter projektudløb fremsendes regnskab og en mindre 

afrapportering over projektets gennemførelse, betydning og de opnåede erfaringer.  


