OPEN CALL
2 LEDIGE
ATELIERPLADSER PÅ
MALTFABRIKKEN
I EBELTOFT

DEADLINE 19.06.2020
Drømmer du om at blive del af et spændende kunstnerisk
miljø med kreativitet, nytænkning og sammenhold i centrum? Et sted med højt til loftet og plads til at skabe? Nu er
muligheden der!
For første gang åbner Maltfabrikken for, at kunstnere kan
søge om atelierpladser - en unik mulighed for at være med
fra starten og skabe et kunstnerisk miljø på fabrikken.

OM MALTFABRIKKEN
I hjertet af Ebeltoft ligger gammel, rødkalket maltfabrik, som i de seneste år
har været en byggeplads. Fabrikken
har undergået en fantastisk forvandling og bliver et dynamisk center for
kreativt erhverv og kultur - et samlingssted for mennesker, der er drevet
af at skabe kulturelle fusioner mellem
kunst, viden, erhverv, iværksætteri og
oplevelser.

Det knap 5000 kvm store industrianlæg er nu næsten klar til at åbne alle
sine døre. Udover atelierpladser, værksteder og residensbolig for kunstnere, rummer fabrikken et magisk mix af
følgende funktioner: Spisested, koncertscene, ungdomshus, et fusioneret
bibliotek, arkiv og museum, bryggeri og
brewpub, madværksted og et arbejdsfællesskab for mikrovirksomheder.

OM ATELIERPLADSERNE
De to atelierpladser, som udbydes i denne første ansøgningsrunde, er beliggende i et nyopført kunstnerkompleks ved
siden af fabrikken. Komplekset
består af værksteder for træ og
metal samt et ’X-rum’ til udlejning, og syv atelierpladser i alt,
alle i stueplan. På 1. og 2. sal er
der residensboliger for internationale kunstnere i vores residence program, Malt AIR, som
Malrfabrikken driver sammen
med Kunsthal Aahus, Statens
Værksteder for Kunst og Statens Kunstfond. Se evt. mere
på www.maltair.dk.
Atelierpladserne har direkte
adgang til fælles opholdsrum
og køkken, som har udgang til
terrasse og have. Der er desuden adgang til værkstedet i
den tilstødende bygning, som
pt. indeholder basic udstyr til
træ- og metalarbejde med planer om udvidelse til et digitalt
værksted
Begge atelierpladser inkluderer
følgende fordele:
• Adgang til kunstnerkomplekset døgnet rundt med
nøglekort

•
•
•
•
•

Adgang til print (max 200
sider/måned)
Fri booking af vores smukkeste mødelokale 1 gang/år
Præsentationsside
på
Maltfabrikkens website
Invitationer til netværksarrangementer og faglige oplæg
Eventfordele og lokale rabataftaler

ATELIER #3
•
•
•
•
•

EN DEL AF ET
ÅBENT LEVENDE
FÆLLESSKAB
Vi lægger vægt på fællesskabet! Derfor forventes det, at du
deltager aktivt, fx i fabriks-rådet, festivaler og arbejdsdage
– du må gerne lige vander planterne, hvis de trænger.
Vi ønsker liv og masser af energi i fabrikken! Derfor forventes
det, at du bruger din plads 3
dage om ugen i gennemsnit.
Vi er byens åbne sted! Det betyder, at der fx vil være ”open
studios-dage” og artist-talks,
hvor vi inviterer indenfor, viser
frem og møder folk i øjenhøjde.

≈ 12 kvm (2,7 x 3,4 m)
Lejen udgør 1.200 kr. +
moms pr. måned inkl. vand
og varme
Ovenlys, vinduer og egen
terrassedør, der vender
mod vest
Kontorbord og stol følger
med, hvis ønsket
Der opkræves 2 måneders
depositum og opsigelsesfristen er 2 måneder

ATELIER #4
•
•
•
•
•
•
•

≈ 22 kvm ( 6 x 3,6 m )
Lejen udgør 2000 kr. +
moms pr. måned inkl. vand
og varme
Ovenlys og store vinduer
med udsigt til haven
God loftshøjde
Der er vand og afløb fra
slagvask
Kontorbord og stol følger
med, hvis ønsket
Der opkræves 2 måneders
depositum og opsigelsesfristen er 2 måneder

OM DIN ANSØGNING
VI SØGER...
Dig, som arbejder professionelt med
kunsten – hvad enten du er billedkunstner, designer, fotograf, scenekunstner, kurator eller lignende, så
er kunsten en vigtig del af dit virke.
Kunstnerkollektiver eller -grupper kan
også ansøge og skal sende en samlet
ansøgning.

- Kort beskrivelse af din kunstneriske
praksis, gerne med eksempler på dine
aktiviteter gennem de seneste år samt
planlagte aktiviteter i nær fremtid
- Kort beskrivelse af, hvordan du tænker at kunne bidrage til hhv. det faglige
og sociale fællesskab på Maltfabrikken.
- Kort beskrivelse af din motivation for
at være på Maltfabrikken

INDHOLD
Vi ønsker, at der er et passende match
mellem dig og fabrikken – så vi vil gerne
vide følgende om dig:

- Angivelse af hvilken atelierplads (#3
eller #4) du søger, samt omfang af
påtænkt anvendelse af atelier samt
værksteder

ANSØGNINGENS FORM:
- Skriftlig ansøgning svarende til 1 A4
side
- CV svarende til 1 A4 side, gerne med
links
- Max 5 siders billedmateriale – gerne
med links
- Ansøgningen sendes som en samlet
pdf, navngivet med ansøgers navn.
BEHANDLING:

fer beslutningen.
- Du kan forvente svar ugen efter ansøgningsfrist
VIL DU VIDE MERE?
Spørgsmål kan sendes til Vibeke Wang
på vibeke@maltfabrikken.dk
Vil du se stedet, så holder vi fremvisning af ateliererne onsdag den 10. juni
kl. 10-12 + kl. 16-18

PS. Vi har også ledige pladser i Malt- Deadline 19.06.2020
fabrikkens arbejdsfællesskab M8, og
- Repræsentanter fra Maltfabrikkens
et ledigt X-rum (erhvervslejemål) - se
bestyrelse samt projektleder Vibeke
mere på vores hjemmeside
Wang vurderer ansøgningerne og træf- www.maltfabrikken.dk

