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1. PRÆSENTATION 
BGK FYN er en ny billedkunstuddannelse i Svendborg for unge på Fyn, der vil dygtiggøre sig indenfor 
billedkunst og som har ambitioner om at uddanne sig inden for kunstneriske fag. 
Gennem et professionelt og eksperimenterende miljø, hvor der er plads til at afprøve grænser, men sam-
tidig bliver lagt vægt på tradition, materialer og håndværk, vil BGK FYN være en katalysator for kreati-
vitet og kunstfaglighed. BGK FYN vil være med til at skabe nye generationer af stærke unge kunstnere 
og en opblomstring og videreudvikling af kunstmiljøer på Fyn.

2. PROJEKTBESKRIVELSE 

Hvad er BGK?
Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er et 3-årigt skoleforløb, hvor unge i alderen 15-25 år får 
mulighed for at udvikle deres talent og personlige udtryk gennem undervisning på et højt kunstfagligt 
niveau. Gennem skoleforløbet bliver eleverne præsenteret for et bredt spektrum af kunstneriske 
discipliner, teknikker og teori og vil, gennem workshops, foredrag og ekskursioner i ind- og udland, 
tilegne sig både praktisk og teoretisk viden og erfaring.  
Formålene med BGK er:

• At organisere tilbud med høj faglighed i provinsen, så unge i yderkantsområderne får mulighed 
for at udvikle sig kunstnerisk der hvor de bor og mulighed for at bidrage til deres lokalområde. 

• At understøtte unge til at finde deres eget kunstneriske udtryk, udvikle ideer, arbejde selvstændigt 
og skabe kunstneriske projekter alene og i fællesskab. Herved vil eleverne blive forberedt til at 
søge ind på videregående, praktiske eller teoretiske uddannelser. 

• At være et afklarende forløb for de unge, hvilket giver mindre frafald og flere kvalificerede 
studerende på de videregående uddannelser. 

• At understøtte de unge til at blive aktive medspillere på den lokale kunst- og kulturscene.
• At stimulere det lokale og regionale kunst- og kulturliv. 

BGK FYN
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Formål
Der findes allerede en række kunstskoler i Jylland (Holstebro, Sønderborg, Horsens, Esbjerg, Vejle, 
Ålborg) og på Sjælland (Roskilde, Næstved, Ringsted, København) der med stor succes udbyder og 
driver BGK. Men ingen på Fyn. Det betyder, at unge på Fyn der ønsker at forfølge deres kunstneriske 
ambitioner, enten bliver nødt til at transportere sig langt for at finde et seriøst skoletilbud, eller flytter 
væk fra Fyn for at gå i skole.
BGK FYN vil sikre at unge på Fyn får muligheden for at udvikle deres kunstneriske talenter og samtidig 
være med til at skabe et ungdomsmiljø omkring billedkunst og kunstnerisk udfoldelse. 
BGK Fyn vil udfylde en tom plads i den kunstneriske fødekæde, mellem grundskole og de videregående 
uddannelser i regionen, og etablere stærke samarbejder med lokale folkeskoler, ungdomsskoler, efterskoler, 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 
Der er etableret dialog med Det Fynske Kunstakademi:

 “At der ikke findes talentudvikling på Fyn ses tydeligt på ansøgningsmængden til 
optagelsen på Akademiet her i Odense, der er alt for få fynske ansøgere. 
En nærliggende forklaring  kunne være, at der ikke findes et systematisk fokus på talent-
arbejdet indenfor billedkunsten i aldersgruppen 15-25 år på Fyn, som på Sjælland og i 
Jylland. Vi vil meget gerne medvirke til at styrke det lokale samarbejde i Odense og på 
Fyn, ligesom vi meget gerne vil medvirke til at styrke samarbejdet omkring talentudvikling 
og det lokale arbejde med børn og unge sådan, at vi også kan fastholde og udvikle de ta-
lenter der er på Fyn. Det vil være nærliggende, for at styrke den lokale talentudvikling, at 
etablere et Billedkunstnerisk Grundkursus på Fyn.“

- Lars Bent Petersen, Rektor på Det Fynske Kunstakademi     

BGK FYN taler ind i Kulturregion Fyns kulturpolitiske vision, som bl.a. omhandler indsatsområdet: 
Skab dig selv - talentudvikling og kulturel dannelse. Kulturregion Fyn skaber børne- og unge-projekter, 
der styrker børn og unges kulturelle forståelse og evne til at skabe selv. Det er målet med indsatsområdet:

• At bringe kulturen ind i skolen og skolen ud i kulturen.
• At udvikle eksperimenterende og tværgående talentudviklingstiltag.
• At styrke unges kompetencer i forhold til kulturelt iværksætteri.

Visioner som BGK FYN vil understøtte, udvikle og være med til at realisere.

Hvorfor BGK i Svendborg?
Svendborg er kendt for at være en kulturby, med et stærkt musikmiljø og mange kulturinstitutioner. 
Det står dog i kontrast til det Svendborg har at tilbyde til unge i alderen 15-25 år, der interesserer sig for 
billedkunst:

 “Jeg kan rigtig godt lide at udfolde mig kreativt. Derfor var det super demotiverende at 
vide, at min eneste rigtige mulighed for uddannelse i Svendborg var gymnasiet, som egent-
lig var langt fra det jeg ville. En billedkunstuddannelse i Svendborg ville helt klart være 
noget, jeg havde valgt, hvis det havde været en mulighed, fordi jeg har brug for at arbejde 
praktisk med noget, jeg virkelig elsker og brænder for.”     
              

- Emilie, 16 år og bosiddende i Svendborg     
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 “Emilie er rigtig dygtig bogligt, men er blevet mere og mere træt af prøver og fag, hun 
ikke kan se meningen med, fordi hun gerne vil arbejde med billedkunst, tegning og grafik. 
Vi sagde, at hun nok blev nødt til at tage gymnasiet og så træne rigtig meget ved siden af, 
hvis hun skulle på kunstakademiet eller på en anden videregående uddannelse. 
Da der ikke fandtes et sted at få en grunduddannelse, begyndte hun på gymnasiet, 
men mistede meget hurtigt motivationen. Det gav bare ikke mening i forhold til hendes 
fremtidsdrømme, sagde hun: ’Jeg ved jo, hvad jeg gerne vil, hvorfor skal jeg spilde tre år 
på gymnasiet?’.
Det er trist, at hun ikke kunne komme i gang med at forløse sit potentiale i kunst og 
kreativitet – endda i Svendborg, der har så lang en tradition for kunst, kultur og kreativitet. 
Et ambitiøst grundkursus i billedkunst i Svendborg ville have været helt fantastisk.“

             
- Anna Holmgaard, mor til Emilie

Udover at tilbyde en kvalificeret uddannelse til unge fra Svendborg og Fyn, vil BGK FYN også bidrage til 
det eksisterende kunst- og kulturmiljø i Svendborg. Med BGK FYN vil der blive oprettet projektstillinger 
til lokale, udøvende kunstnere og BGK FYN vil skabe øget opmærksomhed blandt danske billedkunst-
nere og kunstinteresserede på Svendborg som kunst- og kulturby.
BGK FYN vil søge samarbejder med det eksisterende, lokale erhvervsliv og på den måde sætte fokus på 
de mange muligheder for kunstnerisk arbejde i Svendborg.
BGK FYN taler ind i flere aspekter af de nye handleplaner for Svendborg kommunes Kulturløfte 2.0. 
Særligt ift. visionerne om Svendborg ArtLab og Kulturklynge.

Organisering
Holdet bag BKG FYN består af: 

Stine Kähler Madsen, 1985 
Stine bor i Svendborg og er cand. mag. i Kulturformidling fra SDU. Stine har mange års erfaring med 
kuratering, projektstyring, fundraising og formidling af kunst- og kulturprojekter.

Mathias Sæderup, 1984
Mathias bor i Svendborg og er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 
København med en kandidat i Teori og formidling. Mathias er udøvende billedkunstner og har desuden 
stor erfaring med formidling og undervisningserfaring fra flere forskellige skolesammenhænge.

Kristian Sæderup, 1980
Kristian bor i Svendborg og er uddannet fotograf fra Journalisthøjskolen. Kristian er udøvende kunst-
fotograf og har mange års erfaring med formidling og undervisning. Bl.a. har Kristian de seneste tre år 
tilrettelagt og varetaget undervisningen på linjefaget Fotografi på Engelsholm Højskole.  

Stine, Mathias og Kristian danner grundstammen i BGK FYN og vil være de organiserende og drivende 
kræfter i opstartsfase, i skolens daglige drift og vil varetage planlægning af undervisningsforløb og en 
stor del af undervisningen.
Udover de tre vil der løbende blive inviteret andre undervisere ind i skoleforløbene til at undervise i 
specifikke teknikker, som vejledere og/eller for at præsentere alternative kunstpraksisser. Det er vigtigt 
for undervisningens niveau, at underviserne enten er uddannede kunstnere og/eller har påvist en 
professionel udstillingspraksis.
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Det er ønsket at BGK Fyn etableres som en organisation med en bestyrelse, som vil kunne understøtte 
kursets kvalitet og udvikling. Bestyrelsen sammensættes af lokale kræfter og erfaringer, men også 
udefrakommende med solid erfaring indenfor både kunstnerisk uddannelse, drift af skole og erhvervs-
samarbejder.

Læringsmiljø, faglighed og sted
De fysiske forhold er afgørende for at BKG FYN kan blive en succes. Det er vigtigt at skolen kan tilbyde 
eleverne gode værkstedsfaciliteter, med adgang hele døgnet og mulighed for at arbejde med forskellige 
materialer og teknikker. Samtidig er det vigtigt at der i og omkring BGK FYN skabes et dynamisk og 
inspirerende miljø, der kan være med til at gøre BGK FYN til et kraftcenter for ung kunst.   

Det er et stort ønske at overtage den gamle ‘Svendborg Kunstskole’s lokaler på adressen Vestergade 24, 
5700 Svendborg. Lokalerne har stået tomme i flere år og er pt. til udlejning. Fordelene ved lokalerne er:

• At der er plads og gode rum til værksteder, atelierpladser, fællesarealer mm.
• At de ligger centralt, så skolen kan blive en integreret del af Svendborg by og et sted hvor eleverne 

har let adgang til, også selvom de kommer til Svendborg med tog eller bus.
• At der, udover plads til BGK, også vil være plads til andre aktiviteter f.eks:

• Kunstbiograf
• Kunstbibliotek
• Udstillingssted
• Foredrag og artisttalks
• Værksteder der også kan være åbne for andre end skolens elever (f.eks. mørkekammer, 

printværksted, grafisk værksted mm.)
• Atelierpladser til lokale, udøvende kunstnere eller kunstnere i residence-forløb 
• Undervisningslokaler til kortere kursusforløb eller masterclass   

• At huset er et historisk vigtigt sted, som er kendt af mange lokale
• At lokalerne tidligere har været indrettet til kunstskole

Det er ambitionen at BGK FYN skal være en del af et hus, der i kraft af at have flere af de ovenstående 
muligheder og funktioner, vil være et levende sted; en katalysator for talentudvikling, kunstfaglighed, 
kulturliv og ungdomsmiljø. Et sådan sted, der gennem forskellige aktiviteter vil invitere offentligheden 
indenfor, vil skabe ramme for netværk på tværs af alder og baggrund og for udveksling af holdninger, 
visioner og drømme: ’Svendborg Ny Kunstskole’ vil være et kulturelt kraftcenter, der vil bidrage til den 
lokale og regionale demokratiske samtale og virke skærpende for kunstfagligheden på hele Fyn.

Samarbejder
BGK FYN vil søge lokale og regionale samarbejder. F.eks:
I Svendborg: 
• Ungdomsuddannelser (især Svendborg Gymnasium) 
• Skulptur Støberiet
• Praksis Arkitekter
• Baggårdsteatret
• Svendborg Bibliotek
• Galleri DGV
• SAK
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På Fyn: 
• Ungdomsuddannelser
• Film Fyn
• OFF Odense
• Det Fynske Kunstakademi 
• Kunstinstitutioner, gallerier og museer
• Tommerup Keramiske Værksted 
• Hollufgård
• Kulturregion Fyn

Praksis
BGK FYN er et 3-årigt skoleforløb. Kursets undervisning er tilrettelagt således, at eleven kan følge en 
ungdomsuddannelse eller varetage del- eller fuldtidsarbejde samtidig med skoleforløbet.
Undervisningen foregår to gange ugentligt om eftermiddagen og/eller om aftenen. Foruden under-
visning på skolen tilrettelægges workshops og studieture i ind- og udland. Derudover vil der være 
fri adgang for skolens elever til, at bruge lokalerne døgnet rundt til deres selvstændige kunstneriske 
projekter og studier.
Hvert skoleår afsluttes med en udstilling, hvor eleven fremlægger sit selvvalgte projekt for interne 
undervisere og én ekstern censor. Udstillingen vil være et offentligt arrangement.

Skoleåret er på 36 uger med start i september og afslutning ultimo maj. Forløbet er fordelt på 6 semestre 
– der undervises i 340 lektioner på et skoleår – skemalagt som 2 dage á 3 lektioner ugentligt. De resterende 
lektioner tilrettelægges som weekend-workshops og studieture i ind- og udland.
Der er mødepligt til al planlagt undervisning.  

Det koster 8.000 kr. i egenbetaling pr elev pr skoleår. Beløbet opkræves i 2 rater og dækker materialer 
i forbindelse med undervisningen, entréer i forbindelse med ekskursioner til museer og gallerier, samt 
forplejning ved workshops. Den årlige indlagte studietur til udlandet er også inkluderet i prisen, dog 
skal eleven selv sørge for lommepenge til turen. 
BGK er ikke SU-berettiget.  

På BGK Fyn er der plads til i alt 10-13 elever. Der optages elever én gang om året. Optagelsen er ikke 
afhængig af bestemte kvalifikationer, men bygger på en samlet vurdering af den enkeltes indsendte 
værker og motivation, samt evne til at arbejde selvstændigt. Der er opfølgende samtaler til endelig 
vurdering om optagelse. Optagelsesudvalget består af skolens faste undervisere.  

Tidshorisont
BGK FYN starter i første omgang op som et pilotprojekt, med en tidsramme på 3,5 år, startende fra 1. 
marts 2020 og til 1. september 2023. Indenfor denne periode er tidsplanen følgende:

Marts til September 2020
• Etablering af skolens fysiske rammer
• Fundraising
• Opbygning af organisation 
• Udbygning af netværk og samarbejder
• Kommunikation på alle platforme for at tiltrække elever til skolen
• Planlægning af skoleforløb
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15. September 2020
• Opstart af ‘Årgang 1’ på BGK FYN

September 2020 til juni 2023
• Gennemførsel af ‘Årgang 1’ 
• Løbende udvikling af skolens fysiske rammer (kunstbibliotek, kunstbiograf, udstillingssted mm.)
• Løbende udvikling af samarbejder og netværk
• Løbende fundraising

Juni til september 2023
• Evaluering af pilotprojektet 
• Forberedelse af skolens videre forløb

September 2023 og frem
• BGK FYN har bevist sit potentiale og kører videre som en bæredygtig organisation

Økonomi
Det er ønsket at BGK FYN sikres en form for driftstilskud, som også efter endt projektperiode kan 
fortsættes og/eller sikres. Det kan komme fra f.eks. Svendborg Kommune, Kulturregionen, stat eller fra 
flere fynske kommuner, som har en fælles interesse i BGK FYN. 
Det er ønsket at der etableres en økonomisk stabilitet ift. drift. 
Desuden vil der løbende blive søgt fondsmidler til projekter i huset, indkøb af materialer og lignende. 
BGK FYN vil løbende søge sponsorsamarbejder, driftsstøtte fra fonde og andre økonomiske bidrag. 
Elevernes egenbetaling vil dække en del af udgifterne.
Der vil, som en del af opstartsfasen, søges midler hos fonde og puljer til etablering. 
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