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Søknadsskjema 
 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland fyller 90 år i 2021, og feirer dette med en  
omfattende jubileumsutstilling for alle BKFHs medlemmer på Hordaland Kunstsenter 16. april 
– 9. mai 2021. Alle BKFH’s medlemmer inviteres til en åpen innsending av ett arbeid/bidrag 
hver— nytt eller eldre.  
 
Vennligst fyll ut skjema (2 sider) og send til salong@bkfh.no sammen med vedlegg innen 
søknadsfrist: 15.januar.2021 
 
Informasjon om søker: 
 

Fornavn: 
 

Etternavn: 

Fødselsår: 

Adresse: 
 

Kommune:  
 

Telefon-nummer: 

E-post: 
 

Hjemmeside: 

Hvilket format ønsker du å bidra med? (Maks ett bidrag per søker): 

 
Vil bidraget ditt være nyprodusert for BKFHsalong 2021? 
 
Ja 
Nei 
 

 2-dimensjonalt verk for vegg, maks 1m2 veggflate 

 3-dimensjonalt verk, maks 1m3 

 Video-arbeid, maks 10 min  

 Lydarbeid, maks 10 min  

 Performance, maks 10 min 

 Publikasjoner/ Kunstnerbøker, maks 1 eksemplar a 1m2 

 Foredrag og samtaler, maks ett bidrag á 1 time 

 Workshops, maks én workshop á 1 dag  
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Redegjør kort for bidraget ditt (tittel, produksjonsår, størrelse, medium), samt spesielle 
hensyn ved installasjon, eller gjennomføring. Dersom arbeidet er vist tidligere, redegjør 
for hvor og når. Dersom bidraget ditt vil være nyprodusert for BKFHsalong, gjør en kort 
beskrivelse av dine intensjoner så langt som mulig innenfor de overnevnte kriteriene: 
 

 

 
Gir du tillatelse til at innsendt materiale i forbindelse med søknad, kan brukes av BKFH 
til ekstern profilering av arrangementet (hjemmeside, sosiale medier, poster/flyers o.l)? 
 
Ja 
Nei 
 
————— 
 
VEDLEGG TIL SØKNADEN:  

• Ved bidrag med eksisterende verk av to- eller tre-dimensjonal karakter, eller 
publikasjon/kunstnerbok, hver vennlig og legg ved 1-3 bilder av arbeidet det søkes med. For 
video/lyd/performance-verk, legg ved lenke til arbeid.  

• For nyproduserte verk, legg ved visuelt eller annet materiale relevant for søknaden. 
(Merk! Total størrelse på samlede vedlegg kan ikke overskride 8Mb, inkludert søknadsskjema) 
 
For henvendelser og spørsmål, kontakt BKFH på: salong@bkfh.no 
SØKNADSFRIST: 15.JANUAR.2021 
 
Vi vil gjøre et dypdykk i historien sett i sammenheng med samtiden, og ønsker deg varmt 
velkommen med ditt kunstnerskap! 
 
Mvh,  
Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
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