
Billedkunstområdet   
 

Faxe Billedkunstråd er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den 
professionelle billedkunst i bred forstand.  

Rådets formål er at rådgive og vejlede Byråd, udvalg og kommunale institutioner ifm. køb af kunst, 
kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum.  Rådet har arbejdet med: 

 

 Faxe Billedkunstråds hjemmeside – www.faxebilledkunstraad.dk 

 Masterplan for kunst i det offentlige rum (guide til hvordan man køber/etablerer kunst i det offentlige 
rum) 

 Kunstregistrant – fortegnelse over kunstværker i Faxe Kommune (kortlagt for første gang) 2019. 

 Kunstvejviser – 24 udvalgte kunstværker 2020. 

 Kunst på stedet – tre foredrag med udvalgte kunstnere, der fortæller om deres værker på stedet 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.faxebilledkunstraad.dk/


Billedkunstområdet  

 Baggrunden er 
 
Statens Kunstfonds formål er at fremme  billedkunst i Danmark ved at 
danske kommuner gør brug af billedkunstfaglig rådgivning i de sammenhænge, hvor 
kommunerne arbejder med billedkunst. 
 
For at kunne søge støtte, er kravet, at billedkunstrådets medlemmer har billedkunstfaglige 
kompetencer, dvs.  kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant 
billedkunstfaglig baggrund. 

 

 Statens Kunstfond støtter de kommunale Billedkunstråd. 
 

 Tilskud kan anvendes til honorering af rådsmedlemmer og til lokale kunstinitiativer, 
som ikke kan støttes af Statens Kunstfond, borgermøder om kunst, formidling og 
kunstprojekter for og med børn og unge. 
 

 Billedkunstrådet i Faxe Kommune følger Statens Kunstfonds kriterier for rådsdannelse 
og for at kunne søge om tilskud jf. ovenstående.  
 

 Der er ca. 32 kommunale billedkunstråd i hele Danmark (BKF info). 
 
 
 



Billedkunstområdet  

 Billedskolen 

Billedskole for børn og unge (kommunerne Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved). Årlig udgift ca. 
85.000 kr.  

 

• Fritidshold og weekend workshops med uddannede lærere indenfor billedkunst, skulptur, foto, 
design, collage, tegning, kunsthåndværk osv. 

• Et fritidshold i Haslev (alder: 6- 14 år) to fritidshold i Faxe Ladeplads (alder: 6-10 år og 11-15 år) 

• Betaling ca. 1.450 kr. pr. elev pr. hel sæson (der kan søges om tilskud til betaling af kontingent – 
max. 1.000 kr.) 

 

 

 


