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Den Frie Udstillingsbygning
DEN FRIE UDSTILLING
Oslo Plads 1
2100 København Ø
E-mail: kjs@denfrie.dk

Tilskud til drift af Den Frie Udstillingsbygning 2018 - 2021
Tilsagn
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Kulturministeriet har på baggrund af en
evaluering af den hidtidige støtte, samt en dialogproces med Den Frie Udstilling og en række
kunstnersammenslutninger bevilget et driftstilskud til Den Frie Udstillingsbygning på 2.400.000 kr. i
2018, med forbehold for det kulturelle udlodningsaktstykkes vedtagelse. Der vil blive ydet et
tilsvarende tilskud for årene 2019 – 2021, med forbehold for finanslovens og det kulturelle
udlodningsaktstykkes vedtagelse i de pågældende år.
Formål
Formålet med den statslige driftsstøtte til Den Frie Udstillingsbygning i perioden 2018 – 2021 er at
sikre, at der findes en platform for nogle af Danmarks kunstnersammenslutninger. Der har været givet
statslig driftsstøtte til Den Frie Udstillingsbygning siden 2008. Den Frie Udstillingsbygning har historisk
været et udstillingssted for adskillige kunstnersammenslutninger, og er således et naturligt valg som
platform for og modtager af statslig driftsstøtte til det anførte formål.
Den statslige støtte skal endvidere understøtte Den Frie Udstillingsbygnings formål om at være
Kunstnernes Hus og et udstillingssted for de kollektive formater.
Betingelse for driftstilskud 2018 – 2021
Faste aftaler
Den Frie Udstillingsbygning indgår faste udstillingsaftaler med kunstnersammenslutningerne Den Frie
Udstilling, Grønningen, Koloristerne og Decembristerne fra og med 2018 til og med 2021.
- Kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling kan tilbydes en fast udstilling om året.
- Kunstnersammenslutningen Grønningen skal tilbydes en fast udstilling hvert andet år.
- Kunstnersammenslutningen Koloristerne skal tilbydes en fast udstilling hvert andet år.
- Kunstnersammenslutningen Decembristerne skal tilbydes en fast udstilling hvert andet år.
Udstillingsperiodernes længde aftales mellem Den Frie Udstillingsbygning og den individuelle
kunstnersammenslutning.
Hver kunstnersammenslutning skal i sin udstillingsperiode udstille på det fulde
areal i de øvre sale (600 m2).
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Open Call
For at understøtte Den Frie Udstillingsbygnings formål om at være Kunstnernes Hus og understøtte
Den Frie Udstillingsbygnings formål om at være et udstillingssted for de kollektive formater, afholdes
mindst en udstilling om året, der er blevet valgt gennem et åbent og transparent Open Call. Resultatet
af Open Call kan således ikke være soloudstillinger eller kurator-kuraterede udstillinger.
Udstillingen skal finde sted på det fulde areal i de øvre sale (600 m2).
Den Frie Udstillingsbygning dokumenterer gennemførelsen af Open Call i forbindelse med aflæggelse
af årsrapport. Det skal i den forbindelse beskrives, hvordan der er sikret åbenhed og transparens om
processen, samt beskrives hvordan den valgte udstilling understøtter Den Frie Udstillingsbygnings
formål.
Udstillingsgebyr
Der kan ikke opkræves udstillingsgebyr af kunstnere og sammenslutninger, der udstiller i Den Frie
Udstillingsbygning i henhold til foranstående. Udover udstillingslokalerne stiller Den Frie
Udstillingsbygning
følgende til rådighed uden vederlag i forbindelse med udstillingerne: Varme, vand, elektricitet
og medarbejdere til pasning af reception, koordinering af installering og af kunsttransport,
pressehåndtering samt koordinering af særarrangementer og formidlingsaktiviteter.
Den Frie Udstillingsbygning kan fakturere de udstillende kunstnere og sammenslutninger for andre
ydelser i tilknytning til etablering og gennemførelse af udstillinger, men har ingen forpligtelse hertil.
På tidspunktet for nærværende brev fakturerer Den Frie Udstillingsbygning ydelser, der fremgår af
bilag 1.
Krav til udstillingsprogram 2018 – 2021:
2018: 1. Decembristerne, 2. Open Call.
2019: 1. Grønningen, 2. Koloristerne, 3. Open Call.
2020: 1. Decembristerne, 2. Open Call.
2021: 1. Grønningen, 2. Koloristerne, 3. Open Call.
Det er op til Den Frie Udstillingsbygning at fastlægge tidpunktet for de udstillinger, der er omfattet af
støttebetingelserne.
Efter krav fra Kulturministeriet vil der endvidere i 2021 blive gennemført en ny evaluering. Bl.a. med
henblik på at vurdere, om der fortsat skal indgås faste aftaler med kunstnersammenslutninger, eller
om der på sigt bør åbnes mere op for andre kunstnergrupper.
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Udbetaling
Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler tilskuddet forud i 4 rater om året á 600.000 kr. til Den Frie
Udstillingsbygnings NemKonto. Første rate udbetales i januar 2018.
Tilskuddet er oplysningspligtigt og bliver indberettet til SKAT.
Kreditering af Kulturministeriet og Statens Kunstfond
For at sikre åbenhed og synlighed om, hvad offentlige kunststøttemidler bliver brugt til, opfordrer vi jer
til at kreditere / nævne Kulturministeriet og Statens Kunstfond i relevante sammenhænge.
Statens Kunstfond: På plakater, programmer eller hjemmesider krediterer I Statens Kunstfond ved at
bruge Statens Kunstfonds officielle logo, som findes på kunst.dk/presse. Hvis I poster jeres aktiviteter
på sociale medier, krediterer I Statens Kunstfond ved at tagge Statens Kunstfonds Facebookside med
@kunstfond og ved at bruge de officielle hashtags #statenskunstfond og #kunstgørenforskel.
Afrapportering
I skal afrapportere for tilskuddet elektronisk senest den 30. juni 2019. Se vejledning om hvordan I
afrapporterer for tilskuddet på www.slks.dk under ’Aflæg Regnskab’ og ’Driftstilskud’.
Der skal afrapporteres tilsvarende på samme tidspunkt i de følgende år. Ledelsesberetningen skal
indeholde en afrapportering på opfyldelsen af betingelserne for driftstilskuddet, hvori der ligeledes
relateres til formålet med driftstilskuddet.
Lovgrundlag
Tilskuddet ydes i henhold til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr. 457 af
08/05/2013. Tilskuddet administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Vi yder tilskuddet under forudsætning af, at I lever op til kravene i:
Driftstilskudsloven (Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet) samt
Driftstilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet).
Vi henviser i øvrigt til Driftstilskudsbekendtgørelsens kapitel 4 for foreninger, for nærmere
beskrivelse af kravene til budget, regnskab og revision.
Med henvisning til § 28 stk. 2 og 3 bedes I hvert år 1. november indsende drifts og udstillingsbudget
for kommende år.
Hvis I har spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. Hvis I henvender jer, vil vi bede jer oplyse jeres
journalnummer: SKBP90.2017-0002.
Bemærk, at vi offentliggør alle afgørelser på kunst.dk
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Venlig hilsen
Theis Petersen
Specialkonsulent
Billedkunst
Slots- og Kulturstyrelsen
E-mail: tpe@slks.dk
Direkte telefon: +45 33 74 45 34
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond
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BILAG 1
Den Frie Udstillingsbygning fakturerer for direkte udgifter i forbindelse med:
Udarbejdelse af grafisk materiale.
Presse- og dokumentationsfotos.
Produktion, tryk og installering af facadeplakater, skilte, vægtekster, markedsføringsmateriale,
formidlingsmateriale.
Annoncering i dagblade og på digitale platforme.
Oversættelse af tekster og korrektur.
Forsikring.
AV-udstyr.
Installeringsteam til opsætning af udstillinger.
Mørklægning af sale.
Transport af værker.
Ekstra rengøring.
Bemanding ved ferniseringer, særarrangementer og workshops.
Forplejning i forbindelse med installering, fernisering, møder og lignende.
Middage.
Håndtering af budgetter og evt. fondsmidler.
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