
Kære nomade,
Tak for sidst. Vi håber I havde en god workshop, og er kommet et skridt videre :)
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Ved workshoppens slutning vedtog de tilstedeværende forskelligt:
Overordnet var vi enige om, at der skal laves en stram plan fra nu af, så processen bliver mest 
konstruktiv.

Fordeling af midler
For ikke at blokere de projekter, der er klar til at gå i gang, skal der tildeles et beløb til dem nu. Der 
var fra starten enighed om, at en skæv fordeling af midlerne ville være ok, men da vi ikke kender 
projekternes omfang og budgetter endnu, har vi vedtaget at fordele de fleste midler demokratisk. 
Dvs. et fast beløb pr. deltager. Men at vi også gemmer et rådighedsbeløb til senere – når vi har 
overblik over alle projekter.
Fordelingen er 1700 kr. pr deltager, og det skal dække materialer og opstilling.
Med 45 deltagere bliver det 76.500 kr hvor vi så gemmer 23.500 kr til fordeling senere. Hvordan 
resterende fordeles, kan som sagt blive skævt. (Beløbet er udregnet efter antal af deltagere pr. 16. 
april).
Beslutninger vedr. budgettet kan fremskyndes hvis alle grupper så snart som muligt laver et 
drømmebudget og et minimumsbudget? Først når vi har det, vil det være muligt at fordele resten 
af midlerne. Det er for tidligt at sætte en tidsfrist på dette, men den må nødvendigvis komme 
snart.
Vi håber at I, hvis I ikke har brug for hele beløbet, vil give besked om dette. Vi håber også, at hvis 
nogle af jer laver individuelle værker, som efter udstillingen har en salgsværdi, vil afstå fra en del af 
beløbet.

Der er ansøgt fra Statens Kunstfond, men svar kan først forventes om ca. 12 uger, så indtil videre 
har vi som nævnt 100.000 kr til materialer samt opstilling. Hvis vi får midler fra Statens, kan de evt. 
indgå som honorar.
Hvis I skal bruge flere midler end de bevilligede, anbefaler vi, at I prøver at finde sponsorer, finder 
fonde med kort svartid (hvis de findes) eller overvejer crowdfunding som f.eks. 
www.booomerang.dk
Vi opfordrer tovholderne i grupperne til at mødes og i fællesskab vende mulighederne og 
koordinerer eventuelle ansøgninger.
Det skal lige nævnes, at vi: Jane/Ulrik/Linda også er på udkig efter mulige fonde, men ikke har 
ubegrænset tid til at arbejde med det.

http://prokk.us3.list-manage.com/track/click?u=340a44736ef8365538cf31018&id=8479d38964&e=c072d150a4


PR, presse og formidling
Linda skal snart igang med formidlingen. Til dette vil hun bl.a. lave interviews med 
NOMADdeltagerne – også her er det aktuelt med en snarlig deadline på projektbeskrivelserne.
Husk at dokumentere jeres arbejdsprocesser flittigt, med fotos i god kvalitet -til brug i PR og 
onlinekatalog :)

Hvem deltager i NOMAD?
Vi skal nu have 100% styr på, hvem der er med i projektet. Derfor skal alle tovholdere samt 
deltagere der arbejder solo, sende en liste med navnene i deres gruppe til Linda senest mandag d. 
20. april midnat.

Hvis du har været lidt usynlig i din gruppe, er det nok en god ide, at minde tovholder om, at du 
stadig er med.
Hvis du ikke har deltaget i nogen af de arrangementer, der har været afholdt indtil nu, vurderer vi, 
at det vil være for sent at gå ombord.

Alle de indledende arrangementer havde til hensigt at skabe en indsigt i emnet samt et fællesskab i
processen. Så hvis du kun har deltaget i et enkelt arrangement, og f.eks. ikke har deltaget i sparring
med kuratorerne, bør du overveje din fortsatte deltagelse.

Kontakt med kuratorer
Vi sigter efter at arrangere besøg af kuratorerne om 3 – 4 uger. Planen er, at de besøger de 
grupper, hvor det giver mening at tage ud, men ellers mødes med os samlet. Vi vil melde en dato 
ud snart.
Kuratorernes løn er afmålt efter de møder og konsultationer, der er skrevet ind i den store 
køreplan (tidligere nyhedsbrev), så vær venlig at tage hensyn til dette i forbindelse med 
henvendelser til dem pr. mail eller telefon.
Når I skriver deltagerlister til os, så skriv også lige kuratorønske.
Barnabas har jo været forhindret de sidste par møder, og har derfor ikke været ret synlig. Vi vil 
drøfte hans fortsatte tilknytning med ham og overveje om Søren og Lisbeth skal dele alle 
grupperne. Men det afhænger også af, hvor mange af os, der ønsker Barnabas som kurator.

Timeforbrug
Videre talte vi om, at det er vigtigt at tydeliggøre vores arbejde overfor 2017 fonden i form af 
tidsregistrering. Hvis I vil holde øje med jeres timetal i løbet af projektet, vil det være fint.

Logo
Der var enighed om, at projektlederne vælger et logo – hvilket er sket.
I forbindelse med 'Rejsen til 2017' i Ridehuset i denne uge, blev udvælgelsen fremskyndet.
Vi har valgt Marianne Steenholdt Borks forslag og lavet flere farvekombinationer, -samt lavet det 
rundt. Har man brug for logoet som klistermærke kan man få nogle udleveret til næste NOMAD-
arrangement.

Husk!
Send deltagerliste + kuratorvalg til Linda senest mandag d. 20. april til midnat: 
lindaankerstjerne@hotmail.dk
Send budgetter (drømmebudget og minimumsbudget) snarest muligt til: ulrik_@hotmail.com   

mailto:ulrik_@hotmail.com
mailto:lindaankerstjerne@hotmail.dk


At i selv skal undersøge fonde, sponsorater eller crowdfunding hvis i mangler midler. (Vi sender en 
liste rundt med tovholdernes navne efter vi har modtaget den endelige tilmelding på mandag).
Dato for næste kurator-konsultation er lige på trapperne.

De bedste hilsner
Ulrik og Jane
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