
Nyhedsbrev juli 2015

Indhold:
> SHARE YOUR VISUAL MINDSET
- Status
- Facebookside

> GARDEN LYRICS
- Opstart
- 2017-kriterier og nøgleord

>NOMAD -status
- Budgetter
- Formidling: Interviews og dokumentation af jeres projekter – fotos, evt. lav små beskrivende  
film
- Webkatalog
- Fundraising og crowd funding (husk 'letter of intent' fra 2017-fonden i Drop Boxen)
- Facebook-side

SHARE YOUR VISUAL MINDSET (2015-?)
Målet er at SHARE er i gang ved slutningen af sommeren 2015.
Hanne Munk har oprettet en facebookside og NOMAD-gruppen 'Nye græsgange' har den sidste 
måneds tid arbejdet og eksperimenteret med formen på partiturer.
Så snart Fbsiden er oppe at køre, vil alle medlemmer af ProKKs Fbside blive inviteret - vi 
opfordrer alle til at teste de oplagte partiturer og gøre siden levende, inden vi offentliggør den.

SHARE er et internetprojekt som handler om at dele partiturer, altså opskrifter på kunst, ud over 
DK's grænser.
SHARE er et særskilt projekt som kører parallelt med de andre 2017-projekter: NOMAD, 
GARDEN LYRICS og UP.
Projektet har ingen udløbsdato og kan køre lige så længe der er kunstnere her såvel som ude i 
Europa og verden som deler og udfører partiturer.

GARDEN LYRICS (2016)
Ulrik Lund og Jane Pedersen fortsætter som projektledere på GARDEN LYRICS.
Vi planlægger at starte 2016-projektet op tidligere end NOMAD.
Derfor inviterer vi alle ProKKere til evaluering af NOMAD og opstart af GARDEN LYRICS 
allerede i oktober i år. Nærmere information vil blive sendt ud når tiden nærmer sig.
Har du idéer/forslag til kuratorer, inspirations-oplæg/foredrag og proces/form/struktur modtager vi
med glæde disse.



2017-kriterier

Da vores projekter frem til 2017 er underlagt monitorering fra 2017-fonden, kan vi ikke 
understrege nok, hvor vigtigt det er, for vores fortsatte deltagelse i 2017 og bevilling af midler, at 
kriterierne kommer i spil i deltagernes værker.
De fleste af jer kender allerede 2017-nøgleordene. Men til de af jer som ikke har deltaget i 
EPIDEMICS og NOMAD - se liste over kriterierne nederst i denne mail.

NOMAD (2015)
Status
Projekterne er godt i gang, og vores indtryk er, at grupperne er i konstruktiv dialog med deres 
kuratorer.
Budgetter
Flere NOMAD-deltagere har efterspurgt penge til at dække deres udgifter. Hver NOMAD-deltager
har ret til 1700kr til at dække materiale og opstillings/nedtagningsudgifter.
Vi har et rådighedsbeløb på materialekontoen til projekter, som økonomisk er mere krævende 
end andre – for at kunne fordele disse penge beder vi alle grupper om at indsende et budget 
(blot et realistisk overslag).
Det er desuden vigtigt, at man giver besked, hvis man skal bruge færre midler end de tildelte, så 
vi kan få dem fordelt på projekter der er i underskud. Vi regner med, at hvis vi ikke hører fra et 
projekt, så er det fordi projektet ikke har brug for midler overhovedet.
Så skåret ud i pap: Alle projekter skal aflevere et budget senest d.1.august, hvis de vil have 
midler til deres projekt. Når først midlerne er fordelt, kan det ikke laves om.
Budgetter, bilag og kontonr. sendes til Bodil på: bodil.porse@hotmail.com

Formidling
I vil blive kontaktet af Linda i løbet af sommeren, så vi kan få indsamlet information i form af korte
interviews om jeres projekters tematikker, arbejdsprocesser, det at være en del af kollektive 
værkproduktioner, det at være ProKKer etc.

I bedes derfor alle om at dokumentere jeres arbejde med fotos i høj kvalitet, så vi kan bruge det i 
webkataloget og på hjemmesiden. I kan også lave korte film til brug i det videre formidlingsforløb.

Materiale til webkatalog
Deadline på indsendelse af information til webkatalog - tekst, fotos og film er d. 8. august.
Materialet sendes til Ulrik og Jane på: ulrik_@hotmail.com og janeapedersen@hotmail.com

Vi regner med at finpudse jeres tekster, for at få en udtryksmæssig sammenhæng i formidlingen.

Facebookside
Vi er pt. i gang med at bygge en Facebook-side op for NOMAD. Meningen med den nye FB-side 
er, at NOMAD skal synliggøres udadtil. I vil alle få en invitation når den er klar. Vi opfordrer derfor
jer alle sammen til at dele den i jeres netværk.



Nøgleord:

Kontekst Omverden
Samfund
Bæredygtighed
Mangfoldighed
Intimitet/offentlig/privat
Stedet og borgerne
Den europæiske dimension
By/land

Lokation Udenfor institutionen
Regionen
Byrummet
Uventede steder
Virtuelle rum

Medie/material
e

Tvær-medialt
Apps

Format/nye 
formater

Udstillinger, happenings og 
performances
Det relationelle
Kropslige oplevelser
Publikumsinklusion
Sanser

Samarbejder Netværk
Europæisk netværk
Andre fagligheder
Forskning
Andre kunstgenrer
Sponsorer

Proces Eksperimentere
Kulturelt laboratorium
Undersøge
Ramme
Dogme
Benspænd

Nyd sommeren! 

Debedste hilsner
Jane/Ulrik
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