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Utlysning: 

Kunstgave konkurranse 

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne 
foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. 
I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-
relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. 
Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.  

Vi er med andre ord tomme, men har fortsatt konstant behov for å kunne dele ut folkehøgskolerelevante gaver. 
Det er forskjell på størrelsen/verdien av gaver som gis etter sammenhengen de gis i. Sangbok og andre bøker er 
relativt dyre og det er grenser for hvor mange slike bøker samme mottaker synes det er gildt å få.  

Vi vet at det blant ansatte på skolene og andre med tilknytning til folkehøgskolen er mange som er aktive 
kunstnere. Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen utlyser derfor og herved en 
konkurranse om å lage en eller flere gaver, som kan deles ut av oss ved ulike anledninger. Vinneren vil få 
oppdraget med å produsere forslaget/forslagene til avtalt stykkpris. 

Rammene for kunsten vi trenger er som følger: 

a) Uttrykket bør knytte an til (frilynt) folkehøgskoles verdi- og idégrunnlag, slik det blant annet kommer 
til uttrykk i Idéprogrammet til Folkehøgskoleforbundet (www.folkehøgskoleforbundet.no under «Om 
Folkehøgskoleforbundet» og «Idéprogram»: http://folkehogskolene.net/wips/80208388/ )  

b) Vi gir gaver på tre nivå: foredrag e.l., vanlige jubileer, og ved spesielle anledninger. Vi ønsker at 
kunstgjenstanden kan produseres på ett eller flere av disse nivåene/utgaver (varianter av samme eller 
forskjellige uttrykk) til verdier tilsvarende: 
-Foredrag o.l.: ca. 250 kr      Estimert antall pr år: ca. 30 
-Vanlige jubileer: ca. 7-800 kr  Estimert antall pr år: ca. 5 
-Større spesielle anledninger: ca. 2.000,-  Etter avtale, i 2019 min. 1 

c) Gjenstanden(e) bør ha en dimensjon slik at det er mulig å frakte med seg på fly og andre kollektive 
reiser. 

d) Gjenstandene vil i noen sammenhenger gis med informasjonskontoret eller forbundet alene, andre 
ganger som felles gaver. 

e) Kunstneren vil omtales ved overrekkelser og med informasjon på vedlagt kort e.l. fra kunstneren. 
f) Gjenstandene må være eksklusivt utformet og produsert for Folkehøgskoleforbundet og 

Informasjonskontoret for folkehøgskolen, og kan ikke selges eller gis bort av andre. 
g) Kunstneren må være villig og forberedt på å produsere gjenstandene i et nærmere avtalt antall og pris 

hvert år etter nærmere avtale (se også pkt. b).  

Forslag til kunstgjenstand kan formes eller skisses, med beskrivelse og pris og sendes elektronisk (fotografert 
(bildefil)/skannet/annen fil) til ob@folkehogskoleforbundet.no  

Frist for innsending: 15. februar 2019 
For mer informasjon, kontakt Øyvind Brandt, tlf 900 77 694 – ob@folkehogskole.no  

Med beste hilsen 
Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
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