
BÅLFESTIVAL:2023
Open call bålskulptur på BÅLFESTIVALEN:2023 den 27. Maj  

Vi søger en kunstner eller kunstnergruppe, der kan inddrage og interagere med publikum og ‘puste 
ild’ til sammensmeltningen af  kunst, kultur og friluftsliv. 

Er du kunstner, keramiker, snedker eller noget helt fjerde og vil du være med til at skabe et sanselig, 
inddragende og levende kunstværk? 

Traditionen tro skal der laves en bålskulptur til årets BÅLFESTIVAL på Karpenhøj Naturcenter. Det 
inddragende og interaktive er en central del af  tankerne bag årets bålskulptur. Det er desuden 
væsentligt, at skulpturen skabes med et kunstnerisk og æstetik udgangspunkt. Der kan også ligge 
et dannende element i skulpturen, fx med afsæt i naturen eller den grønne omstilling. Formålet er, 
at der i den kunstneriske totaloplevelser fortælles en inspirerende historie gennem det sanselige, 
inddragende og overraskende, hvor det er ikke forbudt at undres. Vi forventer desuden, at der gøres 
stort brug af  naturens materialer og ressourcer på en ansvarlig og bæredygtig måde, men hvor de 
indgår som et bærende og drivende element. Skulpturen ender med at blive brændt af, hvilket er en 
central del af  hele bålfestivalen. Derfor skal dette indtænkes i udviklingen af  skulpturen. 

Der er deadline på ansøgning den 01. marts 
 

Hvem kan søge? 

Vi har som sådan ikke nogen krav for din baggrund, du kan både have erfaring og uddannelse eller 
være nyklækket kunstner og autodidakt. Der kan søges som enkeltperson, duo eller gruppe 
 

Ansøgningen sendes til medprojektleder Pernille Berg Engelhardt, Karpenhøj Naturcenter, 
pbe@karpenhoej.dk 

Spørgsmål kan sendes på samme mail eller via tlf. 8752 1256 

Sådan ansøger du/I:  

Send projektbeskrivelse, visuelt materiale og CV i en samlet pdf., navngivet med ansøger(e)s navn(e). 
Ansøgningen sendes til Pernille Berg Engelhardt pbe@karpenhoej.dk. Ansøgningen skal mærkes 
’bålskulptur2023’. Vi kvitterer modtagelsen af  materialet, og alle ansøgere kan forvente svar senest 3 
uger efter indleveringsfrist. 
 
Ansøgning skal indeholde nedenstående punkter og sendes som en samlet pdf-fil:  

• Konceptbeskrivelse – der redegør for skulpturens koncept, vision og formål samt relevante 
materialemæssige eller tekniske overvejelser.  

• En visuel præsentation i form af  skitser, illustrationer m.m. Gerne en ledsaget tekst eller fortælling, 
der beskriver de sanselige oplevelser og aktiviteter i skulpturen, men det er ikke et krav.  



BÅLFESTIVAL:2023
• Kortfattet CV på ansøger(e)  

• Relevant billeddokumentation af  tidligere arbejder og projekter  

• Kontaktinformation: Mail, adresse og telefonnummer  

Bemærk: Ansøgningen må max. fylde 5 sider inkl. CV og billedmateriale.  
 

Rammer for deltagelse 

Det valgte projekt bliver honoreret med 5000 kr. Honoraret dækker koncept, produktion og visning. 
Dertil er der forplejning på dagen.  

Det forventes at værket opføres på selve dagen for bålfestivalen den. 27. Maj, og at det står klar til at 
blive afbrændt kl. 17:00 

Karpenhøj Naturcenter står for at markedsføring og PR af  både værket og kunstneren og kan 
ligeledes bistå med hjælp til materialevalg, sankning og opførelse. 


