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Atelier til leje i Kunstnerhuset centralt i Frederiksværk
Halsnæs Kommune byder på et aktivt kunstnermiljø, der hilser nye kreative kræfter velkomne. Flere
af de nuværende kunstneres aftaler udløber, hvilket betyder, at værkstederne nu kan søges af både
nuværende og nye interesserede lejere.

Kunstnerhuset er oprindeligt bygget som smedje og modelbyggerværksted i år 1900 og rummer i dag i alt
seks værksteder. Heraf bliver fire værksteder ledige med overtagelse d. 1. juli 2020, evt. før. Den månedlige
leje for alle værksteder er 2575 kr. inkl. forbrug (el, vand og varme). Lejeperioden er 3 -5 år. Det er desuden
muligt at søge om at blive gæstekunstner for en kortere periode.

Størrelsen på de fire værksteder er:

Værksted Areal (cirka mål)

Gjethusparken 4 1. sal 60 m2

Gjethusparken 4 stuen 55 m2

Gjethusparken 6 midtfor 45 m2

Gjethusparken 6 til højre 100 m2

Kunstnerhuset ligger i centrum af Frederiksværk ved kulturhuset Gjethuset og danner en fantastisk ramme
om det kunstneriske arbejde. Generelt præges kulturlivet i kommunen af et stort engagement, og der er rig
mulighed for at deltage i den lokale kunstscene og samarbejde på tværs af kunstneriske og kulturelle
projekter.

Som lejer forventes det, at man giver noget igen til både fælleskabet, borgere og besøgende. Vi søger derfor
kunstnere, der er indstillet på at samarbejde med relevante aktører og kulturinstitutioner om projekter,
arrangementer og lignende. Både når det gælder synliggørelse af de kunstneriske aktiviteter og i forhold til
Kunstnerhusets baggrund som industrihistorisk bygning. For eksempel deltager Kunstnerhuset aktivt i ”Åbne
Atelierdøre”.

Ansøgning om værkstedsplads skal sendes til Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune, att. kulturkonsulent
Lena Petersen på lekrp@halsnaes.dk senest d. 10. januar 2020. Ansøgninger skal indeholde CV,
beskrivelse af hvilken kunstart der arbejdes med (inkl. billedmateriale) samt planer for brugen af værkstedet.
Skriv også gerne, hvilket værksted, der ønskes.

Fremvisning af de ledige værksteder i Kunstnerhuset kan ske efter aftale ved at rette henvendelse til
kulturkonsulent Lena Petersen på tlf.:2153 6117 eller ovenstående mail.


