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1. Om fonden 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond blev etableret i forbindelse med Nationalbankens 150 

års jubilæum i 1968, hvor der blev givet 15 mio. kr. til oprettelse af fonden. Dette beløb er 

suppleret flere gange, og den indbetalte kapital, der er placeret i obligationer, er ultimo 2015 på 

85 mio. kr. Fondens nettoindtægt uddeles i henhold til fondens fundats. 

 
Fonden støtter projekter inden for arkitektur, design og kunsthåndværk. 

 

2. Bestyrelsen 

Jubilæumsfondens bestyrelse består af nationalbankdirektør Lars Rohde (formand), adm. direktør 

Anne Hedensted Steffensen (næstformand), afdelingschef Steen Kyed, designer Cecilie Manz, 

keramiker Ole Jensen og landskabsarkitekt Kristine Jensen. Direktør Helle Bechgaard og arkitekt 

Lene Tranberg trådte ud af bestyrelsen pr. 31. marts 2015, og 1. april 2015 trådte adm. direktør 

Anne Hedensted Steffensen og landskabsarkitekt Kristine Jensen ind i bestyrelsen. 

 
3. Ansøgninger og bevillinger 

Jubilæumsfondens bestyrelse mødes fire gange om året, og i 2015 var det 23. marts, 15. juni, 4. 

september og 23. november. 

 
Fonden har i 2015 modtaget 505 ansøgninger (713 i 2014) og har bevilget 3.597.379 kr. 

(3.999.028 kr. i 2014). Der er givet 93 bevillinger, heraf er de 23 bevillinger uden forudgående 

ansøgninger (120 bevillinger i alt i 2014). 

 
4. Udstilling i Nationalbanken 

Tekstilkunstner Astrid Krogh udstillede i Nationalbankens forhal 29. oktober til 25. november 2015 

i anledning af sin tildeling af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds hæderslegat. 
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5. Følgende bevillinger er givet 
 

Hæderslegat 

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 uddelte 29. oktober 2015 et hæderslegat på 

400.000 kr. til tekstilkunstner Astrid Krogh som en anerkendelse af hendes meget betydningsfulde 

virke inden for tekstildesign og tekstilinstallationer. 

 
I den forbindelse blev der vist en udstilling i Nationalbankens forhal. 

 

Uddrag fra Kristine Jensens motivationstale til Astrid Krogh: 

Helt tidligt i karrieren har Astrid haft sanserne åbne for at anvende nye og højteknologiske 

materialer, som også tæller optiske fibre, glasrør foruden neon i de kæmpestore tekstile formater, 

der tæller hendes frembringelser. Ikke kun for de nye materialers skyld, men for netop med disse 

muligheder, at kunne fremkalde helt særlige følsomme, fænomenologiske og sanselige kvaliteter. 

 
Med baggrunden, som tekstilformgiver fra Danmarks Designskole i 1991 kan Astrid sit tekstile 

håndværk og kender traditionen den er rundet af. Med kunstnerisk talent, lyst og mod har hun og 

hendes værker gennem de seneste 20 år demonstreret en radikal fornyelse og aktualisering af det 

tekstile felt, og af hele kunsthåndværk og design området. 

 
Tid, rum og lys, - og dermed farve, spiller en afgørende rolle i Astrids arbejder, og værkerne 

fungerer typisk som både æstetisk udsmykning og konkret rumforbedrende design. Ganske vist 

gav neon ornamentet på Christiansborg anledning til en del polemik blandt brugere og 

skatteydere, men sådan er det ofte, når man udfordrer samtiden med traditionen. Og det har 

Astrid været rigtig god til, måske fordi hun stoler på, at tradition holder til mere, når den 

udfordres. Med utallige installationer og udsmykninger, Mærsk Data 2001, Christiansborg 2003 

og til de seneste, som Longchamps Paris 2014 og Nykøbing Katedralskole 2015, hvor spejlende 

aluminiumsfolie bliver taget i brug som endnu en materialitet viser, hvordan Astrid undervejs i sit 

arbejde konstant rejser i og fornyer sit medie. 

 
Astrids arbejder, og hele indsats, står i bogstaveligste forstand som lysende og blomstrende 

eksempler på samtidig kunsthåndværk og design, der med en skarp sans appellerer til og spejler 

verden omkring os. Tillykke Astrid! 
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Påskønnelseslegater 

Som noget nyt begyndte Jubilæumsfonden i 2014 at uddele påskønnelseslegater a 100.000 kr. 

Disse legater uddeles kun uden forudgående ansøgning. I 2015 blev der uddelt fem 

påskønnelseslegater. 

 
 

Designerne benandsebastian 

Med påskønnelseslegatet ønskes det at fremhæve den måde benandsebastian har formået at 

eksekvere og eksemplificere deres ambition om at spænde over kunstarterne design, 

kunsthåndværk og arkitektur. De skaber kulturværker i ordets betydning. Med intellektuelt 

overskud og stor bevidsthed om kunsthistorien før dem selv lader de sig inspirere til nye 

samtidige værker. Benandsebastian er udfordrende i indholdsmæssig kompleksitet og forførende 

i håndværksmæssig udførelse. Deres værker er båret af dannelse med respekt for både hånd og 

ånd. 

 
 

Designer Ditte Hammerstrøm 

Med påskønnelseslegatet ønskes det at fremhæve, at Ditte Hammerstrøm er en af landets mest 

særegne, og frem for alt mest eksperimenterende møbeldesignere. Møblets funktioner, 

konstruktioner og udtryk bliver altid endevendt på nye radikale måder. Særligt møblets polstring 

har hun evnet at åbenbare så det fremstår som en del af hele møblets natur. Om det er stålrør, 

træ, skumgummi, tekstil eller bemalet MDF-plade er det som om, hun formår at få alle materialer 

til at blive en del af det endelige udtryk. Og på en måde så det "rører" såvel fagspecialisten som 

lægmand. 

 
 

Arkitekt Roland Meier 

Med påskønnelseslegatet ønskes det at fremhæve Roland Meiers faglige integritet og talent for at 

fortolke stedet gennem arkitektonisk præcision. 

 
 

Tekstildesigner Vibeke Rohland 

Med påskønnelseslegatet ønskes det at fremhæve Vibeke Rohlands både konceptuelle, maleriske 

og håndværksmæssige tilgang til sit medie. Der er nerve bag/i hendes arbejde, som gør det 

vedkommende og inspirerende. 

 
 

Tekstil- og billedkunstner Louise Sass 

Med påskønnelseslegatet ønskes det at fremhæve Louise Sass' stædige og kompromisløse tilgang 

til stoftrykkerfaget, der gør hende til et pejlemærke i dansk kunsthåndværk. Hendes stoftryk er 

båret af talentet for rytmiske kompositioner på en flade og uendelige analyser af farvernes 

iboende kvaliteter i trykprocessen. Hvad enten det er i udsmykninger, tekstile baner, duge eller 

blot små lapper af tekstil, formår hun at få linjerne og farvernes overlapninger til at lyse og stråle i 

dynamiske forløb. Altid i sanselig sammenhæng med stoffet eller materialet, hvorpå det er trykt. 
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Rejselegater til afgangselever 

Nedennævnte skoler, hvor der undervises i arkitektur, design, kunsthåndværk, musik eller 

scenekunst, har hver udvalgt en afgangselev til at modtage et legat fra Jubilæumsfonden. Legatet 

kan ikke søges, og det bliver uddelt i forbindelse med den enkelte skoles dimittendfest. 

 
 

Arkitektskolen i Aarhus 25.000 kr. 

Harriet Bartlett 
 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 25.000 kr. 

Martin Klein Sørensen 
 

Designskolen i Kolding 25.000 kr. 

Gitte Lægård Brødbæk 
 

Kunstakademiets Arkitektskole 25.000 kr. 

Lasse Folke Pedersen 
 

Kunstakademiets Designskole i København 25.000 kr. 

My Buemann 
 

Kunstakademiets Designskole på Bornholm 25.000 kr. 

Petra Dalström 
 

Institut for Ædelmetal 25.000 kr. 

Afgangsudstilling 2015 
 

Det Kongelige Teater, Balletskolen 25.000 kr. 

Emma Riis-Kofoed 
 

Statens Scenekunstskole 25.000 kr. 

Endnu ikke navngivet 
 

Skuespilleruddannelsen Århus Teater 25.000 kr. 

Shelly Jacqueline Levy 
 

Skuespilleruddannelsen Odense 25.000 kr. 

Sofie Walbom Kring 
 

Musicalakademiet Fredericia 25.000 kr. 

Katrine Jenne 
 

Det Kongelige Teater, Operaakademiet 25.000 kr. 

Albin Ahl 
 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 25.000 kr. 

Jevgenija Frolova 
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Rytmisk Musikkonservatorium 25.000 kr. 

Camilla Munck 
 

Syddansk Musikkonservatorium 25.000 kr. 

Sofie Karoline Sørensen 
 

Det Jyske Musikkonservatorium 25.000 kr. 

Alex Mørch 
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Arkitektur 

 
Maria Bruun og Anne Dorthe Vester – Maria Bruun Design 

Til opførelse af møbel/arkitektur/kunsthåndværk projektet 'Relief'. Projektet 

præsenteres ved en pop-up udstilling i Milano, under Salone de Mobile 2016, 

samt udstilling i Galleri Etage Projects i København. 

20.000 kr. 

 
Christian Cold og Hatje Cantz Verlag - Entasis 

Til en bogudgivelse om Entasis arkitekters udvalgte værker fra 1996 til 2015. 

Med et sanseligt stykke boghåndværk ønskes at formidle og udbrede 

kendskabet til dansk arkitektur internationalt. 

25.000 kr. 

 
Cort Ross Dinesen, Henrik Oxvig og Anders Michelsen - KADK 

Til publikationen 'Morphology, Topology, Artifice – Architecture and Event', 

der præsenterer en banebrydende dansk forskning i arkitektur og topologi 

for et internationalt forskningsmiljø. 

50.000 kr. 

 
Lars Dybdahl – Designmuseum Danmark 

Til den første bog om det nye danske design efter årtusindskiftet. Bogen vil 

blive gennemillustreret og med tekstbidrag af indsigtsfulde fagfolk, der 

samtidig er formidlingsbevidste. 

50.000 kr. 

 
Elisabeth Gehl og Marie Louise Kampmann Soldbro – Forlaget Bogværket 

Til udgivelsen af bogen om Hack Kampmann 2. del. 

50.000 kr. 

 
Dan Stubbegaard Hansen - COBE 

Til en bogudgivelse om COBEs kunstneriske udfoldelse ved at relatere disse 

projekter til en større helhed og dermed forklare dem med udgangspunkt i 

København som et 1:1 bylaboratorium for, hvordan den gode by skabes. 

50.000 kr. 

 
Johna Hansen 

Til et kunstnerophold hos Frank Lloyd Wright Foundation i Arizona, 

produktion af værk, rundrejse til relevante institutioner og arkitektoniske 

værker i Californien, Arizona og Texas. 

20.000 kr. 

 
Jens Folmer Jepsen - Aarhus Festuge 

Til opførelse af en ny form for arkitekttegnet shelter i byens rum til de socialt 

udsatte. Der er tale om en prototype, og projektet er således et eksperiment, 

der efter planen skal udvikle sig til permanente shelters i Aarhus. 

25.000 kr. 

 
Søren Johansen og Søren Skovsted – Johansen Skovsted Arkitekter 

Til den fortsatte udvikling af tegnestuen Johansen Skovsted Arkitekter og 

derigennem deres arkitektoniske projekt. 

25.000 kr. 

 
Maya Bloch Lahmy – Arkitektskolen Aarhus 

Til et studieophold ved Tokyo Universitet fra 7. september til 1. november 

2015. 

35.266 kr. 
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Uffe Leth - Leth & Gori 

Til 'Halmtorvet V', der er et beboerinitieret projekt, som søger at udvikle nye 

fællesskaber i det offentlige rum. 

50.000 kr. 

 
Sine Emilie Haack Lindholm - Sine Lindholm 

Til projekt om klimatilpasning og brugen af regnvand som ressource, med 

udgangspunkt i studier af regnvandshøstsystemer på Bermuda. 

35.850 kr. 

 
Frederik Stadsgaard Lønow - Lønow Arkitektur 

Til et rejselegat til en arkitekturrejse til Brasilien i efteråret 2015 for at studere 

den særegne brasilianske forståelse for at skabe rum ved at sammensmelte 

et urbant landskab med udtryksfulde betonkonstruktioner. 

15.050 kr. 

 
Maria Mengel-Christensen og Eske Rex – ANARK 

Til projekt der tilbyder studerende en mulighed for at komme tæt på fagets 

tektoniske side, og gennem en 1:1 skabende proces, at lære en ydmyghed 

over for samarbejdet, materialet, håndværket og detaljen. 

25.000 kr. 

 
Sylvester Roepstorff - Forlaget Bogværket 

Til udgivelse af bogen 'Ind i byen', der handler om at opleve byen og at føle 

sig hjemme i den. 

50.000 kr. 

 
Sophie Sahlqvist 

Til produktionsudgifter til en bog og en gulvinstallation i forbindelse med 

projektet 'Nattemørke'. 

50.000 kr. 

 
Lars Erik Strandberg - Strandberg Publishing 

Til udgivelse af bogen 'Finn Juhls akvareller' af Designmuseum Danmarks 

direktør Anne-Louise Sommer. Første bogudgivelse, der omhandler Finn 

Juhls akvareller. 

50.000 kr. 

 
Anna Elisabeth Toft og Claus Peder Pedersen – Arkitektskolen Aarhus 

Til realisering af udstilling og seminardag om arkitektur, arkitekturfotografi 

og fotobogen som medium. Fokus vil være på danske arkitekter, 

arkitekturfotografer og fotobøger. 

15.000 kr. 

 
Dan Tschernia - Aarhus Universitetsforlag 

Til udgivelse af biografi om Johan Otto von Spreckelsen, arkitekt og 

professor på Kunstakademiets Arkitektskole. 

50.000 kr. 
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Design 
 
Henriette Noermark Andersen 

Til gruppeudstillingen 'If it's a Chair', der viser værker i krydsfeltet mellem 

design og kunst. Der vises værker af Maria Bruun & Anne Dorthe Vester, 

Pettersen & Hein samt Kasper Kjeldgaard. Udstillingen eksponerer dansk 

design i en international kontekst. 

40.000 kr. 

 

Anker Bak - Ankerspoint 

Til at udstille ved IMM Cologne 2016 sammen med Danish Design Makers. 

Det handler om at sætte ind, hvor der er brug for nyt. Det er en fusionering 

af dansk møbeldesigns traditioner og hjælpemiddelbranchens funktionelle 

objekter. 

33.800 kr. 

 

Sofie Emilie Bjørch-Haderup og 13 andre personer - Holdbar 

Til Holdbar Design Groups udstilling 'Don't Run Out' på Galerie Joseph i Paris 

under Paris Design Week. Design der forholder sig til bæredygtighed i en 

eksperimenterende kontekst. 

40.000 kr. 

 

Karin Carlander - Snedkernes Efterårsudstilling 

Til gennemførelse af udstillingen 'Petit – det lille elegante møbel', Snedkernes 

Efterårsudstilling 2015, der vises på to danske museer samt i Paris. 

50.000 kr. 

 

Line Depping og Jakob Jørgensen - Depping & Jørgensen 

Til udførelse af reolsystemet 'Eiffel', som vises på Milano messen i april 2015 

under Mindcraft15. 

19.900 kr. 

 

Mika Karina Friis - Mika Friis Arkitektur 

Til fremstilling af prototype af møblet 'Trappebænken' til udstilling på 

Snedkernes Efterårsudstilling 2015. 

15.000 kr. 

 

Vibeke Petersen Gether - Strandberg Publishing 

Til udgivelse af et omfattende tobindsværk om den danske billedhugger 

Gunnar Aagaaard Andersen, som vil belyse og perspektivere hans 

banebrydende indsats i krydsfeltet mellem kunst og design. 

50.000 kr. 

 

Klaus Gjørup – Forlaget Wunderbuch 

Til udgivelse af bogen 'Dansk bogdesign i det 20. århundrede'. 
40.000 kr. 

 
Christina Liljenberg Halstrøm 

Til et rejselegat til en tur til Japan i efteråret 2015 for at undersøge forskellige 

væve- og fletteteknikker. Bl.a. ved at besøge værksteder og håndværkere. 

20.000 kr. 

 

Christina Liljenberg Halstrøm og Margrethe Odgaard - Halstrøm | Odgaard 

Til deltagelse i udstillingen Mindcraft i Milano og udførelse af skabene 

'Pedestal'. 

19.800 kr. 
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Katrine Høyberg - Afsæt 

Til et arbejdslegat, der skal give arbejdsro til at udvikle kunstneriske og 

eksperimenterende greb i forbindelse med udvikling af stedspecifikke folie 

udsmykninger. 

50.000 kr. 

 

Anders Petersen og Knud Holscher – A. Petersen Collection and Craft 

Til Knud Holscher udstilling hos A. Petersen Collection and Craft i København 

i februar 2016. Støtten blev givet til udvikling og produktion af prototype af 

ny stol. 

30.000 kr. 

 

Vibeke Fonnesberg Schmidt – Vibeke Fonnesberg Schmidt Design 

Til produktudvikling af et lampemodul i messing til samarbejdet med Dimore 

Studio i Milano. Modulet skal anvendes sammen med farvet plexiglas plader i 

forskellige lampekonstruktioner. 

24.353 kr. 

 

Louise Hold Sidenius - Officin 

Til at lave en ny identitet og hjemmeside til det kombinerede forlag, 

udstillings- og trykværksted Officin for at skabe international opmærksomhed 

om dansk grafisk design og boghåndværk. 

30.000 kr. 

 

Sara Staunsager, HEART – Herning Museum of Contemporary Art 

Til udstilling og publikation 'Dansk design af Jens Quistgaard 1919-2008'. 

25.000 kr. 

 
Nanna Balslev Strøjer og Maria Foerlev – Etage Projects 

Til at realisere projektrummet 'The Plant' i kunst- og designgalleriet Etage 

Projects. 

25.000 kr. 
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Tekstil 
 
Lise Floritta Beckmann 

Til køb af en digital dobby væv til etablering som selvstændig tekstildesigner 

og væver. 

25.000 kr. 

 

Isabel Berglund 

Til udarbejdelse af katalog om projektet 'Maskernes monument' – et socialt 

værk udført i håndstrik. Kataloget skal være klar til udstilling på Trapholt i 

januar 2016. 

50.000 kr. 

 

Thea Bjerg 

Til udvikling af tekstilt udstillingsobjekt med titlen 'Flower Power 2015'. 

20.000 kr. 

 
Anne Bjørn - kkArt 

Til produktion af billedtæppe, som skal være bidrag til The 15th International 

Triennal of Tapestry i Lodz, Polen i 2016. Kurateret som en af tre deltagere 

for Danmark. 

30.000 kr. 

 

Signe Kristina Rand Ebbesen – Rand Gylden 

Til at kunne fungere som udviklingsvævemølle og sparringspartner for ph.d.- 

forskning i innovativ, bæredygtig tekstil. 

40.000 kr. 

 

Signe Emdal - Emdal Colorknit 

Til realisering af tapestri projekt på Textiel Lab / Textiel Museum Tilburg i 

Holland i september 2015. 

25.000 kr. 

 

Ane Henriksen 

Til at lokke historier ud af aflagte business skjorter ved at flette skjorterne i et 

stort tæppe. 

30.000 kr. 

 

Ane Henriksen 

Til et vævet billede 'Vestenvind' til udstilling på Heltborg Museum i Thy i 

2017, hvor hensigten er at gå i samspil med maleren Jens Søndergaard. 

25.000 kr. 

 

Sabine Poupinel 

Til designudstillingen 'Fan Out', der bliver afholdt under modeugerne i 

København. Her får helt nye talenter chancen for at præsentere deres design 

sammen med mere etablerede navne. 

35.000 kr. 

 

Grethe Sørensen 

Til et rejselegat til Tokyo for at arbejde med skitser til et nyt tekstilprojekt 

'Tokyo by night'. 

40.000 kr. 
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Helle Trolle 

Til indsamling af viden og materialer til projektet 'Regnens logik' i Japan, 

med fokus på mødet med dygtige japanske håndværkere og deres teknikker 

inden for tekstilområdet. 

23.960 kr. 

 
 
 
Keramik og glas 

 
Anja Margrethe Bache - Out-Form 

Til et rejselegat til 6 måneders kunstnerophold ved Shangyan Museum, 

Beijing i Kina til at udfolde stedspecifik keramisk kunst/møbler til urbane rum. 

50.000 kr. 

 

Karen Bennicke 

Til en bogudgivelse, der i tekst og billeder synliggør Karen Bennickes arbejde 

gennem de sidste halvtreds år. 

25.000 kr. 

 

Susanne Bruhn og Pia Wirnfeldt – CLAY Keramikmuseum Danmark 

Til udstillingen 'Hånden på hjertet', Fulby – et keramisk fællesskab. En 

udstilling om håndens arbejde og en livslang kærlighed til leret og den 

keramiske proces. 

25.000 kr. 

 

Mette Colberg – Luftkraft Glasstudie 

Til at udstille på Glasmuseet Ebeltoft i oktober 2016 som et led i en række 

udstillinger under titlen 'Mapping Denmark'. 

50.000 kr. 

 

Morten Løbner Espersen – The Clay Hotel 

Til produktion af store keramiske former. 

40.000 kr. 

 
Iben Harboe - Dansk Kaolin 

Til etablering af keramikfabrikken 'Dansk Kaolin' på Bornholm. 

50.000 kr. 

 
Louise Hindsgavl 

Til at realisere værker til udstillingen 'Unheimlich' på kunstmuseet Trapholt i 

Kolding. 

30.000 kr. 

 

Steen Ipsen, Bente Skjøttgaard og Martin Bodilsen Kaldahl – Copenhagen 

Ceramics 

Til udgivelse af bog om Copenhagen Ceramics' udstillingsvirksomhed i 

perioden 2012-2014, der dokumenterer en række af Danmarks bedste 

keramikudøvere. 47 kunstneres værker vil indgå i bogværket. 

30.000 kr. 

 

Gitte Jungersen 

Til et arbejdslegat til udstillingen 'Fireworks' på Gustavsberg Konsthall i 

Sverige i 2016. 

20.000 kr. 
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Martin Bodilsen Kaldahl 

Til to studierejser til USA til udvalgte kunstcentre, museer og særlige 

naturområder, der på forskellig vis har betydning for kunstpraksissen. 

15.000 kr. 

 

Micha Karlslund - Dam & Karlslund 

Til arbejdsro til videreudvikling af projektet 'Glas/Billeder' i form af 

billedvaser, paneler samt kakler. 

20.000 kr. 

 

Lone Skov Madsen 

Til arbejdsro samt udgifter i forbindelse med kommende udstillinger i New 

York og Bruxelles. 

20.000 kr. 

 

Ane-Katrine von Bülow - akvb.design 

Til deltagelse i Norhmordern messen samt produktionsudvikling af både 

porcelænskollektion og betonkollektion. 

40.000 kr. 

 
 
 
Guld og sølv 

 
Helle Bjerrum 

Til et arbejdslegat til afholdelse af separatudstilling hos Galleri Goldfingers i 

marts 2015. 

25.000 kr. 

 

Malene Kastalje 

Til dækning af rejseudgifter i forbindelse med nominering til og deltagelse i 

udstillingen 'The Legacy Award' arrangeret af Allianges i samarbejde med 

Joya Barcelona Art Jewellery Fair 2015 i Barcelona. 

6.400 kr. 

 

Mette Charlotte Saabye - Mette Saabye 

Til dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse på den censurerede 

smykkekunstudstilling og smykkeevent 'Koru5' på Imatra Kunstmuseum og 

Vaasa Kunsthal i Finland i august 2015. 

10.000 kr. 
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Kunsthåndværk, diverse 
 
Lisbet Friis – Lisbet Friis Design 

Til fremstilling af udstilling hos Arkitekt Norman Foster i London i januar 

2016. 

39.000 kr. 

 

Louise Secher Gaarmann - Louise Gaarmann 

Til realisering af et udvidet udstillingskatalog i forbindelse med kommende 

soloudstilling hos Galleri Pagter. 

20.000 kr. 

 

Kaori Juzu - JUZU 

Til deltagelse i Art Residency Programmet 'Shared Concerns – Penland 

Jewelry Retreat 2016'. 

29.000 kr. 

 

Marianne Nielsen og 8 andre personer - "Hjemlighedsgruppen" 

Til en pop up udstilling med temaet hjemlighed, som skal finde sted i et 

privat hjem. Arrangementet skal foregå i forbindelse med Biennalen for 

Kunsthåndværk og Design i sensommeren 2015. 

30.000 kr. 

 

Iben Overgaard - Storm P. Museet 

Til udstilling om computerspil som en stærk del at tidens kunst og design. 

30.000 kr. 

 
Helle Dyrlund Severinsen og Helle Bjerrum – Danske Kunsthåndværkere & 

Designere 

Til at fejre Danske Kunsthåndværkere & Designeres 40 års jubilæum i 2016. 

Bevillingen blev givet til publikation. 

50.000 kr. 

 
Peter Steffensen – Plethora Magazine 

Til udgivelse af værket 'Plethora Magazine 4' til marts 2016. 

50.000 kr. 

 
Jonas Trampedach og Birgitte Due Madsen 

Til værkproduktion af gipslamper og deltagelse i udstillingen 'Collective 

Design' i New York i maj 2015. 

20.000 kr. 
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6. Udbetalinger 

Fonden har i 2015 udbetalt 2.570.429 kr. på 2015-bevillinger og 1.105.317 kr. på tidligere års 

bevillinger, i alt 3.675.746 kr. 

 
 

7. Tilbageførte bevillinger 

16 bevillinger fra henholdsvis 2012, 2013, 2014 og 2015 er tilbageført til fonden i 2015, da der 

enten har været overskud på det støttede projekt, eller det ikke har været muligt at gennemføre 

de projekter, bevillingerne er givet til. 

 
Bevillingerne er fordelt således: 

• 2012: Esbjerg International Chamber Music Festival ..……………………..... 10.000 kr. 

• 2012: Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot …...………………………… 10.000 kr. 

• 2012: Arkitekturfællesskabet Byen Sover …..…………………………………… 10.000 kr. 

• 2012: Fløjtenist Bolette Roed, Alpha Trio ………………………………………. 10.000 kr. 

• 2012: Basunist, komponist Niels Gerhardt ……………………………………… 15.000 kr. 

• 2012: Arkitekt, fotograf Jens Frederiksen ..……………………………………... 20.000 kr. 

• 2012: E.M. Bærentsen, G. Hoydal og M. Johansen …………………………… 20.000 kr. 

• 2012: Komponist og dramatiker Anders og Ulla Koppel ……………………. 10.000 kr. 

• 2012: Karsten Kruse Pudselykke, Kongens Ensemble ……………………….. 10.000 kr. 

• 2013: Wilma Version ………………………………………………………………… 10.000 kr. 

• 2013: "Under Byen" v/ Anna Malzer ……………………………………………… 10.000 kr. 

• 2013: Museum Østjylland …………………………………………………………… 25.000 kr. 

• 2013: Bo Linnemann, Kontrapunkt ……………………………………………….. 50.000 kr. 

• 2013: Huset-KBH ……………………………………………………………………… 10.000 kr. 

• 2014: Mancopy Dansekompagni ………………………………………………….. 10.000 kr. 

• 2015: Sine Emilie Haack Lindholm (del af bevilling) …………………………..  6.900 kr.  

I alt ………………………………………………………………………………………………. 236.900 kr. 

 
 

8. Regnskab 

Det fremgår af fondens regnskab, at ikke-udbetalte bevillinger udgjorde 1.385.050 kr. ultimo 2015. 

I alt er der ved årets udgang 3.480.370 kr. til disposition i det følgende år. 

 
 

København 3. marts 2016 
 
 
 
 
Lars Rohde Anne Hedensted Steffensen 

 
 
 
 
Steen Kyed Cecilie Manz 

 
 
 
 
Ole Jensen Kristine Jensen 
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