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Billedkunstrådets vision 
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at 
opleve kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med andre kunstaktører i Aabenraa 
kommune eller nabokommunerne, herunder kommunerne syd for grænsen.  
 
Vision bliver til virkelighed ved: 

• Forsat at samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det åbne rum 
udendørs, via dialogmøder og ved deltagelse i byudviklingsprojekter, 

• at støtte og tage initiativ til kunst i det offentlige rum indendørs, 
• at støtte og tage initiativ til levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops, 

formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Aabenraa kommune, 
• at støtte og medudvikle Aabenraa Artweek, så der sættes fokus på aktuel, ny, ung og 

eksperimenterende kunst. 
 
 
Dette gøres konkret gennem følgende tiltag i 

Billedkunstrådets handleplan: 
 

a) Arkitekturguide 
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune, Aabenraa Byhistoriske Forening, Aabenraa 
Turistforening og Aabenraa Kommunes afdeling for Kultur, Plan og Fritid arbejder sammen 
om at udvikle formidling om Aabenraa midtbys historie og arkitektur.  

 
Samarbejdet udspringer på baggrund af, at Aabenraa Kommune er udpeget til 
Kulturarvskommune, og at der er områdefornyelser i gang i Aabenraa by, hvorunder et 
delprojekt handler om historisk skiltning i midtbyen.  

 
Projektet skal være med til at synliggøre og formidle Aabenraas historie gennem 
arkitekturen. Billedkunstrådet har tidligere med succes udgivet en Skulpturguide samt en 
Skulpturguide for børn, der er trykt i to oplag. Det er ikke afgjort endnu, hvilken type af 
formidling man ønsker i dette projekt.  
 
 

b) Arkitekturens Dag 
Billedkunstrådet vil deltage i den landsdækkende, årlige Arkitekturens Dag, primo oktober. 
Her fremhæves ny og banebrydende arkitektur, ligesom der uddeles Arkitekturpris og 
Bygningsforbedringspris. Arrangementet er åbent for alle, og der arbejdes sammen med 
den lokale presse, der uddeler en pris til ”Borgernes Favorit”, som læserne har valgt. 
 
 



c) Åbent Atelier 
Billedkunstrådet er i gang med at udvikle et nyt koncept for de årlige dage med Åbent 
Atelier, hvor lokale kunstnere viser værker for besøgende. Det sker i samarbejde med 
organisationer syd og nord for grænsen.  

 
 

d) Åben Kunstdag 
Billedkunstrådet medvirker på de halvårlige arrangementer "Åben Kunstdag". Her er der 
mulighed for alle ansatte i kommunen til at komme og låne eller bytte kunst fra 
kommunens samling til brug på kommunale arbejdspladser og institutioner.  

 
 

e) Kunst i det offentlige rum: 
Billedkunstrådet samarbejder med Aabenraa Kommunes afdeling for Kultur, Plan og Fritid i 
flere henseender.  
 
- I forbindelse med udviklingsplaner for byudviklingsprojekter er der blevet etableret en 

procedure for samarbejdet:  
Billedkunstrådet indgår i en indledende screening i forbindelse med de interne 
forundersøgelser. Her kan Billedkunstrådet på lige fod med diverse 
forvaltningsfagligheder tilkendegive om de har interesser i området. På lokale 
udviklingsmøder nævner landdistriktscoach og udviklingsmedarbejder Billedkunstrådet 
som en af flere mulige samarbejdspartnere for de der ønsker at realisere projekter. Til 
præsentationen af resultatet af udviklingsmøderne sender Billedkunstrådet en 
repræsentant, så rådet har kendskab til resultatet. Efter præsentationen organiserer de 
lokale sig i arbejdsgrupper, og Billedkunstrådet kan med fordel have kontakt til 
relevante grupper.  

 
- Billedkunstrådet har påtaget sig en opgave vedr. udsmykning af Aabenraa Gamle 

Rådhus. Der skal afholdes en konkurrence med tre kunstnere. Der afsat anlægsmidler 
til formålet, og der skal søges yderligere finansiering. 

 
- Billedkunstrådet samarbejder med kommunen om vedligehold af udendørs offentlig 

kunst. Billedkunstrådet giver den kunstfaglige sparring i forhold til hvad kommunens 
sparsomme midler til vedligehold af kunst skal bruges til, og lobbyer for et fast tilskud 
til vedligehold af den offentlige kunst. 
 

- Billedkunstrådet har vedtaget at renovere et springvand i Aabenraa for 
Billedkunstrådets anlægsmidler. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med 
kommunens afdeling for Drift og Vedligehold. 

 

- Billedkunstrådet har i 2017 deltaget i en tænketank, hvis input var grundlaget for 
udarbejdelsen af kommunens ny kultur- og fritidspolitik. Tænketanken eksisterer 
fortsat og mødes fremover 2 gange årligt for at sikre informationsudveksling og 
netværksdannelse. 



 
 

f) Medudvikling af Aabenraa Artweek 
Billedkunstrådet arbejder på at etablere et samarbejde med bl.a. Aabenraa Artweek, 
KulturBüro der Stadt Flensburg og Institut für Ästhetisch-Kulturelle Bildung/ Kunst an der 
Europa-Universität Flensburg. 

 


