Fondsoversigt fra Projektcentret i Dansehallerne, september 2019
Fond

Formål

Ansøgningsskema

ALBANI FONDEN
Tværgade 2
5000 Odense C
E-mail: pni@albanifonden.dk
Eventuelle forespørgsler bedes rettet til Direktør
Paul Nissen på:
Telefon: 65487500

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af
enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til
ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen
og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle
og historiske formål samt tillige støtte til humanitære
formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet.

Digital ansøgning via
hjemmesiden

Støtter blandt andet almennyttige formål, herunder et
meget bredt udsnit af dansk kultur. Det indbefatter blandt
andet videnskab, fritid, sport, musik, bøger, teater og ballet.

Ja.

Fonden støtter scenekunst og prioritere i særlig grad dans
og musikdramatik.

Beckett-Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand, det
vil sige musik, teater, kunst, forfattere og lignende. Støtten
ydes til både til konkrete arrangementer og begivenheder
(forestillinger), men kan også være af mere generel karakter
(støtte til teatre, studierejser, udstillinger etc.)

A.P. Møller Fonden
(A.P. Møller og hustru Chastine McKinney
Møllers Fond til almene formål)
Esplanaden 50
1098 København K
Tlf. 33 63 34 02 / 33 63 36 06

Ansøgningsfrist

Uddeling

15. oktober

Løbende

Behandlingstid 1-2 mdr.

Digital ansøgning via
hjemmesiden.

Løbende

Løbende

Digital ansøgning via
hjemmesiden

Løbende

Digital ansøgning via
hjemmesiden

Løbende

Ansøgning skal sendes med
post!

www.apmollerfonde.dk
Augustinus Fonden
Amaliegade 47
1256 Kbh. K
Tlf.: 33 14 52 93 hverdage mellem 9.00 og 16.00
info@augustinusfonden.dk
Kontaktperson Frank Rechendorff Møller
www.augustinusfonden.dk
Beckett Fonden
Hammerensgade 1, 2.sal
1267 København K.
Tlf. 33 15 50 00
info@beckett-fonden.dk
www.beckett-fonden.dk
Bikuben Fonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 Kbh. V
Tlf.: 33 77 93 93
info@bikubenfonden.dk

Bikuben Fonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond,
hvis afkast går til sociale og kulturelle formål i hele
Kongeriget Danmark. På det sociale område har fonden
særligt fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med
komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har
den nye strategi fokus på at bistå professionelle kunstnere

Behandlingstid 3-4 mdr.

Behandlingstid inden for
4 ½ måned

Behandlingstid: Op til 6
måneder
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www.bikubenfonden.dk

og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres
potentiale. Der er fokus på scenekunst og billedkunst.
Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.

Båndkopimidlerne
Sammenslutningen af Danske Scenografer
Kongens Nytorv 21, Baghuset, 3.sal
1050 Kbh. K
Tlf. 33 14 33 55
sds@scenograf.dk
https://scenograf.dk/indhold/den-kollektive-13af-båndkopimidlerne

Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling,
research og produktion.

Dansk Artist Forbund
Dronningensgade 68
1420 København K
tlf. 3332 6677
artisten@artisten.dk

Dansk Artist Forbund har lavet en fondsliste, som der linkes
til her:

Dansk Færøsk Kulturfond
Statsministeriet
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K.
Tlf. 33 92 22 31
http://www.stm.dk/_p_5599.html
Dansk Skuespillerforbund Produktionsstøtte
Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Tlf. 33 24 22 00
fax 33 24 81 59
Att. Hanne Arlund
www.skuespillerforbundet.dk

Kulturformidling mellem Danmark og Færøerne
formål inden for teater, film, musik og kunst,

Ja, sendes pr. post eller pr.
mail

1. marts

Ultimo april/primo maj

Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til
dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre
audiovisuelle produktioner.

Ja, sendes pr. post

Ansøgningsfrister kommer
typisk i starten af året.
Næste frist er 12.
september 2019

Behandlingstid 10 uger

Dansk Skuespillerforbund - Arbejds- og
studielegater
Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Tlf. 33 24 22 00

Uddannelses- og studierejselegater til skuespillere,
operasangere, dansere, musicalperformere og koreografer.

Ja, sendes pr. post

Annonceres senere på året

Svar gives inden nytår

Støtte gives sekundært til efter- og
videreuddannelseskurser for ophavsmænd.

Digital ansøgning via
hjemmesiden.
https://www.filmtv.dk/medl
emsfordele/efteruddannelse
spuljer/kollektivefordelinger/ansoegningsske
ma-til-den-kollektive-13-afbaandkopimidlerne/
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Februar 2020

Svar forventes ultimo
februar 2020

https://www.artisten.dk/Brug-DAF/S%C3%B8gtilskud/Andre-fonde-og-puljer-372647

Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til
andre projekter og formål af almen kulturel karakter,
herunder uddannelsesformål.

3 legater af 40.000 kr.

2

Att. Hanne Arlund
www.skuespillerforbundet.dk
Dansk Skuespillerforbund – Gramex fonden
Tagensvej 85, 3. sal
2200 København N
Tlf. 33 24 22 00
fax 33 24 81 59
Att. Hanne Arlund

Legatmidler fra Gramex fonden kan søges af både
medlemmer og ikke-medlemmer af Dansk
Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af
skriftlig ansøgning.
Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland
for professionelle kunstnere og til cd-udgivelser.

Ja – ansøgning samt CV
downloades fra
hjemmesiden

Næste frist er
4. september 2019 kl. 12

4 gange årligt

Projekter skal foregå geografisk her: Jylland, Fanø, Als,
Læsø, Anholt, Samsø, Aarø, Barsø, Livø, Fanø, Mandø,
Hjarnø, Rømø og Endelave.

Digitalt ansøgningsskema

2. september med én årlig
ansøgningsfrist.

12 uger

Behandlingstid 3-4 uger

www.skuespillerforbundet.dk
Den Jyske Kunstfond – Statens Kunstfond
Slots- og kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/denjyske-kunstfond/

Bestyrelsen behandler ansøgninger ud fra følgende
kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektet. Det
er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte
projekt ligger højt på alle punkter, men det er afgørende, at
projektet ligger højt på flere af punkterne:

•

Økonomisk bæredygtigt
Ansøger skal beskrive, hvordan tilskuddet kan
igangsætte en øget egen indtjening, der kan sikre
kunstvirksomhedens levedygtighed efter endt
projektperiode.

•

Nytænkende
Ansøger skal beskrive, hvordan projektet er
nytænkende i forhold til:

•

Kunstvirksomhedens egen udvikling

•

Involvering og samarbejde med
relevante partnerskaber

•

Relevante partnerskaber
For at fremme partnerskaber mellem kulturelt
iværksætteri og erhvervsliv, vurderes det positivt,
at der er en interessetilkendegivelse fra en
ekstern erhvervspartner.

•

Høj kvalitet
Bestyrelsen vægter en professionel tilgang til det

3

kunstneriske i projektet og prioriterer derfor
ansøgninger, hvor ansøger har en relevant
uddannelsesmæssig baggrund i et kunstnerisk fag.

•

Det Obelske Familiefond
Kastetvej 2
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 73 00
dof@obel.com
www.obel.com

Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond
Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 Kbh. K
Tlf. 33 40 10 10

Potentiale til at skabe erhvervsmæssig vækst i det
lokale kunstmiljø
Ansøger skal tage aktiv del i et lokalt kunstmiljø
og kunne beskrive hvilke konkrete
vækstpotentialer og beskæftigelsesmuligheder,
der kan styrkes gennem projekttilskuddet.

Minimum bevilling 50.000kr
Det Obelske Familiefond valgt at støtte tre områder inden
for kunsten og kulturens brogede verden: klassisk musik,
samtidskunst og film.

Digitalt via hjemmesiden

Løbende

Behandlingstid 3-5
måneder

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i
form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det
næste fondsmøde.

Digitalt via hjemmesiden

15. februar

Juni, december

Egmont Fonden yder tre former for støtte: 1) støtte til
initiativer for udsatte børn og unge, 2) en håndsrækning til
udsatte børn, unge og deres familier og 3) filmstøtte.

Nej
Kan sendes pr. mail eller
post.
Send først en forespørgsel.

NB
Det Obelske Familiefond uddeler midler til de strategiske
områder, der er nævnt ovenfor. Det betyder bl.a., at de ikke
yder støtte til kulturhistorie og kulturhistoriske udstillinger,
til litteratur, til scenekunst, herunder dans, uanset om dette
er for børn eller voksne, til egentlig filmproduktion, det
være sig kort-, dokumentar- eller spillefilm, til produktion af
enkeltværker eller ”private” enkeltudstillinger, til fotokunst,
til privat efter- og videreuddannelse i ind- eller udland, til
køb af instrumenter o.a.

15. august

http://kongehuset.dk/Menu/Fonde-legater/Dronning-Margrethes-og-Prins-HenriksFond
Egmont Fonden
Støtte- og bevillingsadministrationen
Vognmagergade 9, 5. sal
1148 København K
Tlf. 33 91 36 44
mail@egmontfonden.dk
www.egmontfonden.dk

På hjemmesiden kan man læse mere om, hvem der kan
modtage støtte på de tre områder, og hvor man kan søge
om denne støtte.

Løbende

Løbende
Men
sagsbehandlingstiden er
lang, fordi de involverer
sig i projekterne.
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Fonden giver ikke støtte som udgangspunkt til kunst- og
kulturprojekter.
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde
v. Per Fischer
Grønsøvej 8
2970 Hørsholm
Tlf. 70 20 40 76
post@fdis.dk
Midlertidige mail adresse: tryksager@fischers.dk
www.fdis.dk

Bidrager til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark
og Island på kulturelle og andre områder; herunder arbejdsog studieophold i Danmark og Island samt kunstnere,
forfattere og ledere af danske eller islandske
ungdomsorganisationer med kulturelt formål.

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
2820 Gentofte
Tlf. 39 77 28 00
fondet@dansk-norsk.no
www.dansk-norsk.no

Støtter samarbejde mellem Danmark og Norge; herunder
forskning, undervisning, konferencer, samt ophold for
enkeltpersoner eller grupper på fondets to ejendomme.

Fondet for Dansk-svensk Samarbejde
c/o Nordisk Råd, Christiansborg, 1240 København
K

At bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem
Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder.
Gæstespil og anden virksomhed, der sigter på at vække
interesse for hinandens kultur. Godt til rejser, men andet
støttes også.

Tlf. 33 37 34 36
www.dansk-svenskfond.dk

Hjerl-Fonden
Hjerl Hedevej 16
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 80 60

Digitalt via hjemmesiden

Digitalt via hjemmesiden

Ja

For at komme i betragtning
ved Fondets to årlige
bestyrelsesmøder i maj og
november skal ansøgninger
være indsendt senest 15.
april eller 15. oktober

1 – 2 måneder

Løbende

Ansøgningsfristerne er:

1 måned til 1 ½ efter
ansøgningsfristen

1. februar
1. maj
1. oktober.

Støtter bl.a. videnskabelige, kunstneriske, nationale og
dermed beslægtede formål.

Nej

Løbende

Løbende
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Initiativpuljen Århus
Amanda Christmas
Kulturforvaltningen
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Mobil: 4185 6675
E-mail: jame@aarhus.dk

At støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i
Aarhus.
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller
foreninger.
Der kan opnås støtte til koncerter, teaterforestillinger,
udstillinger og lignende kulturelle arrangementer.

Ja, via ansøgningsportalen på
hjemmesiden.

Ansøgninger skal være
Kulturforvaltningen i
hænde senest én måned
før arrangementet
afholdes.

Inden for 14 dage

Puljen kan søges løbende.

http://www.aarhus.dk/da/borger/kulturidraet-og-fritid/Kultur/Stoette-ogPuljer/Initiativpuljen.aspx
Jyllands-Postens Fond
Grøndalsvej 3
8260 Viby J
Tlf.: 87 38 38 38
jpfonden@jp.dk
www.jyllands-posten.org/priser-og-legater/jpsfond-legater.php

Yder støtte til løsning af sociale, kulturelle og
samfundsgavnlige opgaver.
Områder hvor det offentlige ikke kan yde støtte i
tilstrækkeligt omfang.
Der ikke ydes støtte til drift, uddannelse, studierejser.

Ja
Link til ansøgningsskema er
tilgængeligt på hjemmesiden
lige inden
ansøgningsperioden

De åbner for næste
ansøgningsfrister i starten
af 2020. Typisk første frist
er i februar/marts

1-2 måneder

Kan også sendes pr. mail eller
post
Knud & Dagny Gad Andresens Fond
C/o Rønne og Lundgren
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
www.gadandresenfonden.dk
gaf@gadandresenfonden.dk

Støtter primært projekter med et væsentligt og markant
socialt element. Der gives uddelinger på op til kr. 500.000,
idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af
det samlede projekt

Ja, mailes til:
gaf@gadandresenfonden.dk

Løbende

Sociale formål
Kulturelle formål, herunder musik og teater
Børne- og unge aktiviteter
Humanitært arbejde
Historiske projekter
Integration
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Knud Højgaards Fond
Smakkedalen 4, 1.
2820 Gentofte
Tlf. 45 87 07 11 (9-11)
khfond@khf.dk
www.khf.dk
Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond
c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl
Valkendorfsgade 16
1151 Kbh. K
Tlf. 33 48 00 00
ph@jpb.dk
www.jorcksfond.dk
Kronprins Frederik & kronprinsesse Marys Fond
Amalienborg Slotsplads 8
Postboks 2143
1015 København K

Almennyttige formål som fx: sociale initiativer med fokus på
børn og unge med handicap, kunstudstillinger, koncerter,
museer, videnskabelige formål og teaterforestillinger

Digital ansøgning via
hjemmesiden

Løbende (senest 2 mdr. Før
projektstart)

Året rundt

Støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater,
billedkunst og litteratur. Eksempelvis teaterforestillinger og
film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have
vanskeligt ved at skaffe støtte ad de officielle kanaler.

Sendes pr. post i

4 gange årligt

Løbende

3 eksemplarer

Behandlingstid 3 mdr.

Ej enkeltpersoner
Typisk 20-75.000 kr.

Støtter humanitære, videnskabelige og kulturelle formål.
Ikke rejseudgifter + af udpræget lokal karakter.

Digitalt via hjemmeside

Ansøgningsfristen vil blive
oplyst senere på nettet

Næste bestyrelsesmøde
er i foråret 2020, hvor
ansøgninger vil blive
behandlet.

Ja

Frist for indsendelse af
ansøgninger er 1. februar.
Der bliver afholdt
bestyrelsesmøde ultimo
marts/primo april.

Bestyrelsen foretager
uddelinger én gang om
året.

Ansøgninger sendes inden
1. marts til fondssekretær
Jens Chr. Andersen,
mail:jens.christian.anderse
n@hotmail.com med kopi
til
kulturfondenDKF@gmail.co

Svar i Maj 2020

33 40 61 90 tirsdag og onsdag kl. 10-15
http://kongehuset.dk/content/fonde-legater
Den grønlandske fond
Statsministeriet, Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
33 92 22 09 / 33 92 33 00
http://www.stm.dk

Fonden arbejder på grundlag af en vedtægt, hvorefter
fondens formål er:
1) At yde støtte til grønlandske humanitære, videnskabelige
og kulturelle formål i eller uden for Grønland.
2) At yde støtte til fremme af de kulturelle forbindelser
mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige,
herunder bl.a.:
a. Fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og
Danmark, bl.a. ved støtte til rejser til og fra Grønland.
b. Tilskud til kulturelle og sociale institutioner m.v. i
Grønland og i Danmark.

Kulturfonden for Danmark og Finland
Udenrigsministeriet, Kontoret for Nordeuropa
Asiatisk Plads 2
1448 København K.

Fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to
lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som
bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer
større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks
kultur- og samfundsliv.

Tlf. 33 92 04 55
Sekretariat: Jens Christian Andersen

Via mail og ansøgningsskema
findes via hjemmeside.
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https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/h
anaholmen/fonderna/kulturfonden-finland-ochdanmark/

m

Louis-Hansen Fonden
Gammel Strandvej 22A
2990 Nivå
Info@louis-hansenfonden.dk
www.louis-hansenfonden.dk
Tlf. 49181648

Fonden støtter et bredt udsnit af dansk kulturliv, blandt
andet scenekunst (dans, teater, opera). Fonden ønsker at
støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab,
fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og
Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.
Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Digitalt via hjemmesiden

Kulturpuljen Odense
Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Tlf.: 7873 5571
https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-ogstoette/tilskud-til-musik-ogkultur/ansoegningsskema_kulturpuljen

Kulturpuljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kunstog kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt
byens gæster.

Digitalt ansøgningsskema

Løbende men mindst 6
måneder inden
projektet påbegyndes

Løbende svar på mail

Ansøgninger over 25.000
kr. 15. september.

Dec.:
By- og Kulturudvalget
behandler ansøgninger
over 25.000 kr.

Ansøgninger under 25.000
kr. behandles løbende.

Ultimo dec.:
Mail med tilsagn eller
afslag udsendes.
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Kulturudviklingspuljen Århus
Kulturforvaltningen
Åbningstid kl. 09.00-15.00
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
E-mail: kultur@aarhus.dk
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-ogfaellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/stoettetil-kunst-og-kultur/kulturudviklingspuljen/

Puljens formål
• at fremme produktionen af kunst af høje kvalitet i
Aarhus Kommune
• at udvikle det producerende kunstmiljø og
opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus
Kommune.

Ja via ansøgningsportal på
hjemmesiden (se link)

Næste ansøgningsfrist 1.
oktober 2019

Inden for to mdr. Fra
ansøgningsfristen

Puljen støtter
• kunstprojekter (herunder ideudvikling,
planlægning, forberedelse, produktion og
gennemførelse af projekter)
• initiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af
det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune og
initiativer, som opkvalificerer det kulturelle
vækstlag.
• etårige kunstprogrammer og
aktivitetsprogrammer.
Kulturudviklingspuljen støtter ikke
• Filmprojekter (der henvises til Den vestdanske
Filmpulje)
• Musikansøgninger (der henvises til Musikpuljen)
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Københavns Kommune kulturstøtte
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
1550 København V
+45 33 66 33 66
Line Nissen
Tlf.: +45 30 55 86 22

Der støttes blandt andet_

•
•
•

https://www.kk.dk/scenekunst

•
•

Digitalt via hjemmesiden

Støtter aktiviteter, som formidler og inspirere til folkelig
deltagelse i kunst- og kulturlivet inden for dans og
performance, snag og musik, visuel kultur og kulturarv.

Projektchef, kultur: Niels Olsen
no@nordeafonden.dk

Frem til 2018 prioriteres temaerne: Kreativ barndom, Brug
din krop, Kultur i hele landet og Kulturel mangfoldighed.

Op til 2 måneder

Der vil blive givet
administrativt afslag, hvis
ansøgningsfristen ikke
overholdes.

Projekter hvor den scenekunstneriske idé er
udførligt beskrevet
Projekter hvor projektets nødvendighed er
tydeligt forklaret
Projekter hvor man har gjort sig overvejelser om
projektets relevans i forhold til et publikum
Projekter med nyskrevet dansk dramatik
Projekter båret af unge visionære kræfter fra
vækstlaget

Nordea Fonden
Postboks 850
0900 København C
Tlf. 33 33 61 33 (kl. 9.30–12 og 13–15.30)

To måneder før projektet
starter (60 dage)

Bemærk, at ansøgningen
skal være modtaget senest
tre uger før kommende
udvalgsmøde, hvis den skal
medtages på det møde.
Hvis denne frist ikke
overholdes, medtages
ansøgningen på det
næstkommende møde.
Derudover vil
Scenekunstudvalget gerne
opfordre ansøgere til at
søge i god tid, så det er
muligt at behandle
ansøgningen inden
forestillingen premiere.
Møder 2019:
• Onsdag den 6.
marts
• Torsdag den 27.
juni
• Tirsdag den 17.
september
• Tirsdag den 5.
november

Digitalt via hjemmesiden alt
efter det ansøgte beløbs
størrelse

Løbende
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Tlf. 33 33 30 04
www.nordeafonden.dk
Nordisk Kulturfond
Ved Stranden 18
1061 Kbh. K
Tlf. 33 96 02 00
kulturfonden@norden.org
www.nordiskkulturfond.org

Nordisk Kulturkontakt
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/o
m-stodprogrammen/kultur-ochkonstprogrammet/

Oticon Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf. 39 17 71 00
fonden@oticon.dk
www.oticonfonden.dk
Politiken-Fonden
Rådhuspladsen 37
1785 København V
politikenfonden@pol.dk
www.politikenfonden.dk

Nogle af puljerne har
løbende frist. Deres
projektpulje har tre
ansøgningsfrister om året.
Næste er:

Nordisk Kulturfond støtter et fornyet og dynamisk kunst- og
kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj
kvalitet. For at søge støtte fra fonden skal der være
projektdeltagere fra mindst tre nordiske lande (dvs.
Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge,
Sverige eller Åland). Projekterne kan også have deltagelse
fra og foregå i lande uden for Norden. De har fire støtte
programmer se hjemmesiden for detaljerne.

Digitalt via hjemmesiden

Støtter kunst- og kultur projekter, som fremmer det
nordiske samarbejde. Bemærk at aktørerne skal være fra,
minimum 3 nordiske lande. Det overordnet mål er at støtte
nyskabende projekter med en høj kunstnerisk kvalitet, som
støtter en mangesidet og holdbart nord. Fonden har tre
forskellige økonomiske grupper, hvilke har betydning for
det samlet budget.:
Op til 7 000 EUR med fuld finansiering
Op til 40 000 EUR med mindst 30 % medfinansiering
Op til 100 000 EUR med mindst 50 % medfinansiering

Digitalt via hjemmesiden

Løbende ansøgningsfrister
men hold øje med nettet
der opdateres de løbende.
Den næste er 19.
september 2019

Støtter større og mindre projekter med kulturelle formål,
hovedsagelig projekter inden for musik, men også af og til
film, dans, teater, udstillinger samt kirkelige og religiøse
formål.

Digitalt via hjemmesiden

Løbende

Støtter kulturelle, presse- og uddannelsesmæssige formål.

Intet ansøgningsskema du
sender 2-3 A4-sider på mail
eller post

Løbende

Uddannelsesmæssige formål/studierejser i meget
begrænset omfang. Der ydes ikke tilskud til drift.

7 uger efter frist

1. oktober 2019

Kort efter
ansøgningsfristen 2-6
uger

Løbende

Ca. 2 måneder efter
modtagelsen af
ansøgningen.
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Simon Spies Fonden
Att. Annette Weinold
Sankt Gertruds Stræde 10
1129 Kbh. K
Tlf. 70 27 10 80
http://spiesfonden.dk/photos.html

Cirka 1 måned
Støtter almennyttige formål samt almen fremme af
erhvervslivet. Personer, virksomheder eller institutioner,
som har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig
indsats inden for videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv
eller på anden måde.

Intet ansøgningsskema
sendes via mail eller post

1. marts
1. august
1. november

Ja

Ultimo marts 2020

Sonning-Fonden
Sonning-Fondens Sekretariat
c/o DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 46 62 54
www.sonning-fonden.ku.dk

Støtter almennyttige kulturelle formal. Navnlig til
restaurering eller genopbygning af historiske bygninger
samt til musikformål.

Spar Nord Fonden
Østeraagade 12
9000 Aalborg
Tlf. 96 30 26 54
www.sparnordfonden.dk

Spar Nord Fondens donationer skal komme et bredt udsnit
af befolkningen til gode.
De støtter projekter, som gavner fællesskabet inden for
forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål.

Digitalt via hjemmesiden

Løbende ansøgningsfrist.
Der behandles ansøgninger
4 gange om året.

Diverse puljer. Følg med på http://www.kunst.dk

Ja

Forskellige frister alt efter
puljerne. Følg derfor
løbende med på fondens
hjemmeside

Statens Kunstfond
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf. 33 73 33 73
www.kunst.dk

Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt
ved at opnå støtte fra anden side.

Frist én gang om året
Skal sendes pr. mail til
ile@deas.dk

Primært til foreninger og institutioner. I særlige tilfælde
også enkeltpersoner.

Støtte til projekter og forestillinger, international
teaterudveksling, residenser mv.

Svar 3 – 4 måneder efter
indsendelse af ansøgning.
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Sydbank Fonden / Sydbank Sønderjyllands Fond
Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa
Tlf. 74 37 26 79 / 74 37 26 01
https://www.sydbank.dk/omsydbank/samfundse
ngagement/fonde/fonden

Digitalt via hjemmesiden

Løbende

4 gange årligt
Behandlingstid ca. 3 mdr.

Foreninger og projekter drevet af frivillige: Bæredygtighed
og miljø, erhverv og uddannelse, sport, sociale initiativer,
musik, forskning og scenekunst.

Ja

Løbende

Løbende

Støtter fortrinsvis projekter, som forholder sig til
udviklingen og relationen til de nordiske sprog, hos børn og
unge under 25. De unge skal være involveret i projektet,
som skabende aktører og derfor kunne det være en fond
man søger til huskunstnerprojekter og/eller i kommunale
sammenhænge. Projektet skal realiseres sammen med
mindst tre andre nordiske lande. Giver mellem 10.000 € til
70.000€ men må max udgøre 70% af det samlet budget.
Der skal altså være anden finansiering.

Digitalt ansøgningsskema via
hjemmesiden

Løbende frist.
Ansøgningstider opdateres
løbende på hjemmesiden.

Kort efter
ansøgningsfristen 2-6
uger

William Demant Fonden
Kongebakken 9
2765 Smørum
Telefon 4025 1002
E-mail: fonden@williamdemant.dk
http://williamdemantfonden.dk/om-fonden/

Fonden har primært fokus på forskning indenfor audiologi
men støtter også kunst og kultur og herunder, indimellem
dans.

Digitalt ansøgningsskema via
hjemmesiden

Løbende

2 måneders
behandlingstid

Wilhelm Hansen Fonden
Gothersgade 11, 3.sal
1123 Kbh. K

Støtter fortrinsvis dansk musik, teater og dans gennem
støtte til projekter, legater til enkeltpersoner, samt til
gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i
udlandet.

Ja

31. august kun én gang om
året

Kun ansøgninger, der
imødekommes, kan
forvente svar.
Uddelingen af støtte og
legater finder sted hvert
år i slutningen af oktober.

Tuborg fondet
Gamle Carlsberg Vej 8
1799 København V
Tlf. 33 27 29 00
www.tuborgfondet.dk
Volt – En del af Nordisk Kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt, Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/sto
d/om-stodprogrammen/volt/

Tlf. 51 35 60 09
kontakt@wilhelmhansenfonden.dk
http://www.wilhelmhansenfonden.dk/

Begge fonde støtter kulturelt og folkeligt arbejde. Formål af
almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og
historie samt uddannelse.
Ansøgninger under 25.000 kr. kan bevilges administrativt –
og dermed hurtigere.

Skal sendes pr. post

Søges elektronisk fra 1. juni

4 til 6 uger.
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Øernes kunstfond – Statens Kunstfond
Slots- og kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Projekter skal foregå på: Fyn; herunder: Avernakø, Baagø,
Lyø, Bjørnø, Strynø, Birkholm, Ærø, Skarø, Hjortø,
Langeland, Sjælland, og Bornholm, men ikke Region
Hovedstaden: Fejø, Lolland, Femø, Askø, Omø, Agersø, Orø,
Nekselø, Sejrø, Falster, Bogø

Digitalt ansøgningsskema

2. september med én årlig
ansøgningsfrist.

12 uger

Bestyrelsen behandler ansøgninger ud fra følgende
kriterier, der indgår i en samlet vurdering af projektet. Det
er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte
projekt ligger højt på alle punkter, men det er afgørende, at
projektet ligger højt på flere af punkterne:

•

Økonomisk bæredygtigt
Ansøger skal beskrive, hvordan tilskuddet kan
igangsætte en øget egen indtjening, der kan sikre
kunstvirksomhedens levedygtighed efter endt
projektperiode.

•

Nytænkende
Ansøger skal beskrive, hvordan projektet er
nytænkende i forhold til:

•

Kunstvirksomhedens egen udvikling

•

Involvering og samarbejde med
relevante partnerskaber

•

Relevante partnerskaber
For at fremme partnerskaber mellem kulturelt
iværksætteri og erhvervsliv, vurderes det positivt,
at der er en interessetilkendegivelse fra en
ekstern erhvervspartner.

•

Høj kvalitet
Bestyrelsen vægter en professionel tilgang til det
kunstneriske i projektet og prioriterer derfor
ansøgninger, hvor ansøger har en relevant
uddannelsesmæssig baggrund i et kunstnerisk fag.

•

Potentiale til at skabe erhvervsmæssig vækst i det
lokale kunstmiljø
Ansøger skal tage aktiv del i et lokalt kunstmiljø
og kunne beskrive hvilke konkrete
vækstpotentialer og beskæftigelsesmuligheder,
der kan styrkes gennem projekttilskuddet.

Minimum bevilling 50.000kr
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