
                                  
 

 
 
Ansøgningsprocedure vedr. optagelse i ACAB 
 
Arts and Crafts Association Bornholm har optagelse hvert efterår. For at kunne søge 
om optagelse skal følgende kriterier være opfyldt: 
 

- Kunsthåndværkeren kan dokumentere en regelmæssig professionel aktivitet som 
kunsthåndværker. 

- Kvaliteten lever op til sammenslutningens definition af kunsthåndværk. 

- Have fast bopæl på Bornholm. 
 
Det er en god idé at orientere sig grundigt i ACABs vedtægter som kan findes og 
downloades på foreningens hjemmeside. Det er ansøgers eget ansvar at tilegne sig 
denne information. 
 
 
ACABs definition af bornholmsk kunsthåndværk 
 
Bornholmsk kunsthåndværk er produkter og værker, karakteriseret ved 

1. Hovedsageligt håndlavet 
2. I producentens eget design 
3. Har et originalt, personligt udtryk af høj kvalitet 
4. Er fremstillet som unika eller evt. i små serier 
5. Kunsthåndværkeren har fast bopæl på Bornholm 
6. Kunsthåndværkeren kan dokumentere en regelmæssig professionel aktivitet som 

kunsthåndværker 
7. Det er ACABs intention, at begrebet kunsthåndværk fortolkes bredt 
8. Udvalget kan i visse tilfælde dispensere fra et eller flere af ovennævnte punkter. 
 
 
ACABs definition af kvalitet i forbindelse med kunsthåndværk  
 
Kunsthåndværk bedømmes efter følgende fire kriterier: 
 
1  
Et fagligt kriterium, hvor godt håndværk, nytænkning af traditioner og vedholdenhed i det 
pågældende fagområde anses for et grundkrav.  
 
2  
Et æstetisk kriterium, hvor høj kunstnerisk kvalitet og en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til 
det kunstneriske arbejde prioriteres.  



                                  
 
Udnyttelsen af materialet må gerne overraske og give udtryk for nyskabelse. 
 
3 
Et idemæssigt kriterium, hvor arbejder/værker skal have et personligt originalt udtryk og vise 
kunstnerisk idé, intensitet, nærvær og vilje. 
 
 
 
4 
Et miljømæssigt kriterium, som især benyttes i forbindelse med produktserier og industrielt 
design, hvor der lægges vægt på bevidsthed om miljømæssige og sociale konsekvenser af 
produktionen.  
 
ACABs definition af kvalitet er inspireret af Statens Kunstfonds retningslinjer for, hvad godt 
kunsthåndværk er. 
 
 
 
Ansøgning og vigtige datoer 
 
Der ansøges på følgende måde: 

- Ansøgningsskema udfyldes og indsendes senest torsdag den 27. oktober 2022 kl. 12.00 

- Max. 5 værkfotos vedhæftes i en samlet pdf (anvendes som supplement til de indleverede 
fysiske værker) 

- CV vedhæftes (max. 1 A4 side incl. kort beskrivelse af dit arbejde på max 500 anslag)  

- Bedømmelsesgebyr på 500 kr. indbetales og skal være ACABs sekretariat i hænde senest 
torsdag d. 26. oktober 2022.  

- Ansøgere skal aflevere 5-10 produkter til bedømmelse på Bornholms Kunstmuseum indenfor 
det angivne tidsrum i uge 44: torsdag den 3. november - fredag den 4. november kl. 13-17. De 
indleverede værker skal forsikres af kunsthåndværkeren selv eller indleveres på egen risiko. Der 
kvitteres som udgangspunkt ikke for modtagelsen. 

- Ansøgeren kan forvente svar inden d. 20. november 2022.  

- Værker afhentes på Bornholms Kunstmuseum senest den 20. november 2021. 
 
Ansøgningen samt alle bilag sendes til info@acab.dk  
 
Bedømmelsesgebyret bedes overført til ACABs konto i Danske Bank  
reg.nr.:  4720 konto: 4720 222 221. Vær opmærksom på at oplyse navn ved pengeoverførsel. Du 
modtager en bekræftelse fra sekretariatet, når al materiale og bedømmelsesgebyr er modtaget. 
 
Bedømmelsesudvalg 
Ansøgningen vurderes af et eksternt bedømmelsesudvalg med udgangspunkt i de indleverede 
værker og øvrige indsendte materiale. Bedømmelsudvalget består i 2021 af Kunstfaglig leder på 
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Bornholms Kunstmusem, Tine Nygaard, designer Ole Jensen samt glasformer og udstillingsleder på 
KADK, Susanne Jøker Johnsen. Bedømmelsesudvalget kan indkalde fagfolk til at hjælpe med 
bedømmelsen i tvivlsspørgsmål. 
 
Du vil efterfølgende modtage svar på om du er optaget i foreningen. Kun ved afslag gives en 
begrundelse. Optagne medlemmer modtager et velkomstbrev. Der vil først blive opkrævet 
kontingent for det efterfølgende kalenderår i februar måned. Kontingentet er 1500 kr. ex moms 
årligt. 
 
 
Dobbelt medlemskab 

2 personer (max) kan søge optagelse i ACAB under dobbelt medlemskab. Dette forudsætter, at de 

laver fælles produkter i fælles virksomhed (med eller uden cvr-nummer). 

Kontingentet for et dobbelt medlemskab, er det samme som kontingentet for et individuelt 

medlemskab og ansøgerne vil blive bedømt fælles efter samme kriterier som individuelle 

ansøgere. Laver man individuelle værker ved siden af fællesproduktionen, skal der søges om 

individuelt medlemskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
 


