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Open Call: Kunst til plejehjemmet Ørbygård, Rødovre.  
 

 
 
Det er med stor fornøjelse, at Rødovre Kunstråd inviterer alle professionelle kunstnere med interes-
se og erfaring for kunst i det offentlige rum, til at deltage i dette Open Call. Der ønskes forslag til et 
blivende kunstværk til for pladsen ved plejehjemmet Ørbygaard, Medelbyvej 6, 2610 Rødovre.  
 
Der er planlagt en proces i to trin:  
1.- Alle interesserede indsender ide-udkast i pdf. senest 03.09.2018 til kunstraadet@rk.dk.  
2.- De tre forslag, der udvælges af Rødovre Kunstråd, honoreres for udarbejdelse og fremlæggelse af gen-
nemarbejdede projekter med budget og tidsplan. 28.10.2018.      
 
Kunstrådet tilbyder alle interesserede at deltage i et Interessemøde på Ørbygaard d. 22.08.2018 kl. 16.30 
med mulighed for at spørge nærmere ind til projektet og se området.  
 
Værket skal være realiseret ultimo 2019.   
 
Økonomi 
1.- Der betales ikke honorar for de indsendte ide-udkast til Open Call.  
 
2.- Derimod vil de tre kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med bud-
get og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. hver. Honoraret vil blive udbetalt til den NemKonto, der til-
knyttet kunstnerens CPR/CVR-nummer. Rødovre Kommune indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke 
trukket skat af det udbetalte beløb. 
 
Budgetramme for det samlede projekt er 1.25 mil. inkl. moms, honorar, materialer og opsætning.  
 
 
Hvem kan søge? 
Professionelle billedkunstnere med erfaring og interesse for kunst i det offentlige rum.  
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Hvad er formålet denne Open Call? 
Rødovre Kunstråd ønsker at give mulighed for, at alle professionelle kunstnere kan byde ind med ideer til et 
spændende og markant nyt kunstværk ved et af byens institutioner. Målet er at åbne for at tænke kunst i 
byrummet på nye måder og i tæt samspil med plejehjemmet.   
 
Krav til kunstværket 
Rødovre Kunstråd ønsker til Open Call at modtage enkle og konkrete ideforslag, der i skitseform beskriver 
kunstværkets grundlæggende ide, form, materiale, størrelse og udtryk. Værket skal principielt være reali-
serbar indenfor det givne budget og udstukne tidsramme.  
 
Det er et krav at værket er blivende og skabt specifikt til dette område, der omfatter det nyrenoverede ple-
jehjems hovedindgang og P-plads/adgangsveje. Værket skal forholde sig til stedets beboere, brugere og på-
rørende samt nærværende værdier så som fællesskab livsglæde og genkendelighed. Kunsten skal gerne bi-
drage til samtale og positive fortællinger.  
 
Det er vigtigt at værket tager højde for det specifikke områdes mange funktioner med af- og pålæsning af 
beboere fra minibusser, p-plads og busstop for besøgende m.m.   
 
Det er derudover et stort ønske at værket fremover vil bidrage positivt til forbindelsen mellem plejehjem-
met og det omkringliggende samfund. Da stedet har en vis udstrækning er det muligt at tænke i et værk i 
flere dele evt. i forløb, for på den måde at forbinde plejehjemmet med verden omkring.   
 
Alle eventuelle deltagere indbydes til et Interessemøde på Ørbygaard Plejehjem, Medelbyvej 6, 2610 Rødo-
re onsdag d. 22. august kl. 16.30-17.30, hvor det er muligt at se nærmere på stedet og spørge ind til for-
ventninger til opgaven. Tilmelding til Interessemødet på kunstraadet@rk.dk  
 
 Krav til kunstner 
Til formålet søger Rødovre Kunstråd en kunstner, der er i stand til at gennemtænke og gennemføre et bli-
vende kunstværk i det offentlige rum indenfor den givne tidsramme og økonomi. Kunstneren skal have ly-
sten og evnen til at samarbejde med en vifte af involverede parter på stedet.  
 
Om stedet 
Plejehjemmet Ørbygård er midt i en gennemgående renovering og forventes at stå færdig i anden halvdel 
af 2019 med plads til i alt 82 beboere. Institutionen vægter tryghed og nærhed for borgerne højt samtidigt 
med, at der er fokus på meningsfyldte oplevelser og sanseindtryk. Det er ikke mindst vigtigt, hvis man har 
svært ved at overskue og agere i dagligdagen. 

Ørbygård rummer ud over plejehjemmet også et Dagcenter, hvor ældre borgere kan mødes omkring mid-
dagsmaden og deltage i aktiviteter for både krop og hoved.  

Hent foreløbig plan for omlægning af for pladsen ved Ørbygård  
Læs mere om Rødovre Kunstråd og kunsten i byen på rk.dk/Byens Kunst  
 

Vi henstiller til at spørgsmål stilles på Interessemødet d. 22. august eller ved at sende en mail til kunstraa-
det@rk.dk  
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Tidsplan for projektet   
 
26.06.18  Open Call udsendes på diverse platforme  
 
22.08.2018  kl. 16.30-17.30 Interessemøde på Ørbygaard, Medelbyvej 6, 2610 Rødovre. Husk tilmelding.  
 
03.09.2018  Deadline for indsendelse af ideudkast i pdf til kunstraadet@rk.dk 
 
06.09.2018  De tre kunstprojekter/kunstnere Rødovre Kunstråd udvælger ringes op. De øvrige indsendte 

får besked på mail.  
 
24.10.2018 17.30-21.00 De tre udvalgte projekter fremlægges for Rødovre Kunstråd.   
 
25.10.2018 Besked om hvilket værker Kunstrådet indstiller til politisk beslutning 
 
13.11.18  Politisk behandling af Kunstrådets indstilling  
 
14.11.2018  Kunstner får besked om hvorvidt projektet er endeligt vedtaget. Arbejdet sættes i gang 
 
01.12.2019  Værket skal være realiseret og overleveret til Rødovre Kommune.   
 
 
Sådan vurderes dit ide-udkast til Open Call 
 

• Værket er blivende dvs. skal være til glæde også for borgere i mange år fremover 
• Værket forholder sig kunstnerisk og professionelt til stedets brugere, funktioner og æstetik  
• Værket bidrager på æstetisk og interessant vis til samtale og positive fortællinger 
• Værket er realistisk indenfor de givne præmisser 
• Kunstneren skønnes at have den fornødne erfaring og viden for at kunne gennemføre et større 

kunstværk i det offentlige rum ud fra de betingelser der er skitseret i Open Call.  
 

Hvad skal dit ide-udkast indeholde 
• Kort og inspirerende beskrivelse af ide til kunstværk i ord og skitse. Det er kun muligt at indsende 

digitalt og det indsendte må max fylde tre sider, gerne pdf (max 5 MB). 
• Samt CV på max to sider med motivation for at arbejde i det offentlige rum samt evt. dokumentati-

on for erfaring fra lignende projekter 
 
 
For at deltage i Open Call skal ansøgningen være sendt til kunstraadet@rk.dk seneste d. 3. september 2018.  
 
 
Rødovre Kunstråd 
Att. faglig sekretær Anni Lave Nielsen  
T: 40979424  
Kunstraadet@rk.dk  
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