
 
Ansøgningsskema - Kulturpuljen 

 
Ansøger 
Sydfyns Kulturforening 

Kontaktperson 
Josefine Ottesen 

Adresse 
Skovvej 51 

Telefon 
30335427 

E-mail 
sydfynskulturforening@gmail.com 

Evt. hjemmeside 
www.sydfynskulturforening.dk 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
38447319 

 
Hvad søges der støtte til? 
Rødt lys - stop! - Dekorering af 17 sikringsskabe. 

 
Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
20/8- 30/9 2020 

 
Hvor meget søges der i støtte? 
70.000 

 
Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Slots- og Kulturstyrelsen 

 
Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Ja 

 
Opkræves entré/brugerbetaling? 
Nej 

Hvis ja - hvor meget? 
0 

 
Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet (Ved ansøgninger på 25.000 kr. og 
derover skal tillige vedlægges projektbeskrivelse) 

mailto:sydfynskulturforening@gmail.com
http://www.sydfynskulturforening.dk/


Sydfyns Kulturforening (SKF) organiserer og kuraterer RØDT LYS- STOP! , en samling af 
kunst, produceret i og til det offentlige byrum i Svendborg. 
En række professionelle fynske billedkunstnere inviteres til at skabe 2-dimensionelle 
værker på 17 af kommunens sikringsskabe, der er placeret i byens lyskryds. Hvert værk 
vil være inspireret af et af FNs 17 Verdensmål. Værkerne vil være offentligt tilgængelige i 
3 år med mulighed for forlængelse. 
SKF påtager sig kontakt til Svendborg Kommune, formidling, presse, kuratering samt 
vedligehold af værkerne i samarbejde med kunstnerne. Værkerne produceres på stedet 
mellem d.20.august og d.30.september.  

 
Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre 
temaer 

Aktiviteten spiller direkte ind i kulturløftet: Kunst og kultur mellem bygninger. 
 

Samarbejdspartnere 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Svendborg Kommune 

 
Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Indtægter: Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 119.972 
Udgifter. Materialer 17.000 
Honorarer til kunstnere 173.000 190.000 
Resultat - 70.028 

 
Plan for PR/markedsføring 

Sikringsskabene er placeret i lyskryds, og det færdige resultat bliver en smuk 
manifestation af professionel billedkunst i det offentlige rum. De sikringsskabe, vi har 
valgt ud, er placeret omkring bymidten, hvor kunstværkerne både kan nydes, når man 
venter for rødt lys, men også er tilgængelige for fodgængere og cyklister, der bevæger sig 
rundt i byrummet. 
Vi ønsker at lave en visuel digital præsentation af projektet, der sætter fokus på 
processen og kunstnerens faglige og personlige overvejelser om det Verdensmål, som der 
arbejdes ud fra. På længere sigt håber vi, at f.eks. kommunens skoler vil bruge værkerne 
i deres arbejde med Verdensmålene, så det kunstneriske udtryk bliver en del af en samlet 
refleksion om en bæredygtig fremtid. 
Vi forventer også, at Svendborg Turistforening vil give plads til den digitale præsentation, 
så også tilrejsende vil have mulighed for at opdage værkernes eksistens og besøge dem, 
når de er i byen 
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