
Miniseminar i Bodø 7.3.2020: En presentasjon med tips av Putte H. Dal
Tilpasset digital deling uten eksempler av andres søknader/ konkurranseforslag og innlagt forklaringstekst

https://www.puttehdal.com/


Søknader – alle typer

Tenk alltid på mottaker, hvem er de? 

• Kontaktinfo først, så kort motivasjon/ artist statement/ prosjektbeskrivelse - vær kort og presis –
• Det er mange som skal lese en søknad, vær så kort du klarer, skriv gjerne i stikkord, skriv tydelig hva du ikke har avklart 

om det er en idéskisse eller et prosjekt pågang.

• Billeddokumentasjon – gode bilder – denne delen av alle søknaden er alltid viktigst!

• CV til slutt – lag gjerne en forkortet CV og tilpass den alltid til hva du søker på i forhold til hva som er vesentlig, og det 
settes først – lag deg en kunstkonsulent CV, en kunst i offentlig oppdrag CV og en kunstner CV. Alle CV skal ha årstall 
først og det nyeste på topp.

• Merk alltid alle vedlegg med etternavn_fornavn_prosjekt/ hvilken søknad_(årstall en fordel)
• Hvis du har flere navn så er rekkefølgen fortsatt: Etternavn_fornavn_mellomnavn osv. F. eks hvis jeg heter Putte Helene 

Andreassen Dal: Dal_Putte_Helene_Andreassen.

• Skal du sende bilder av verk, som i digitale søknader, så merk verket med: etternavn_fornavn_tittel_(hva)_år

• Fordel med liggende format på søknaden – de leses på skjerm.

• Send søknaden samlet som 1 PDF – her er lenke til gratis program for alle PDF-utfordringer: 
https://www.ilovepdf.com/

https://www.ilovepdf.com/


Hvordan lage et WORD dokument i liggende format:



Hvordan dele dokumentet opp i flere spalter – veldig nyttig for blant annet CV



Hvordan spare et WORD dokument til PDF:



Eller du kan spare et WORD dokument til PDF ved å trykke på Eksporter:





ALLTID KORREKTURLES: 
sjekk stavefeil, mellomrom, komma og punktum



FÅ ANDRE TIL Å LESE IGJENNOM
TEKSTER OG KORREKTURLESE

• Forstår mottaker prosjektet?
• Forstår mottaker hva du mener?
• Gjentar du deg selv?
• Kan teksten skrives kortere?
• Bruk stikkord om det er hensiktsmessig
• Be noen om å finlese for skrivefeil og 
• for å gjøre teksten bedre!
• Legg inn tid til at en eller helst flere 
• å lese igjennom teksten!



Finn 5 feil!

• Emnefeltet: mangler prosjekt/ 
oppdragets navn

• Søknaden inneholder 6 vedlegg
• Vedleggene mangler navn
• Forskjellig filformat
• Det oppgis ikke hvilken 

barnehage det gjelder
• Motivasjonsteksten skal ligge i 

søknaden
• Lenker skal ligge i søknaden

De aller fleste søknader skal 
sendes som 1 samlet PDF

All informasjon må ligge i 
søknaden.  Informasjon i eposten 
blir vanligvis ikke videresendt til 
utvalget som skal behandle 
søknaden.

Hvor mange forskjellige CV’er tror 
du mottaker har på sin PC? 
Skriv alltid navn i alle filer.



Enda 1 feil!
Mangler 
kontakt 
informasjon i 
signaturfeltet



PERFEKT: 
Vedlegg/ søknad: 1 PDF med Etternavn_fornavn_prosjekt_årstall
Ingen ekstra informasjon i epost. Prosjektet, hva det gjelder, er navngitt i emnefeltet.
All kontaktinformasjon i eposten



KUNSTKONSULENT/ PREKVALISIFISERING/ KONKURRANSE/ FRILANS

Tilpass CV med det mest relevante først i forhold til hva du søker på (som gjelder alle jobber)
Ha en kunstkonsulent CV, en CV for prekvalifisering, en for utstillinger/ stipender, osv.

Kunstkonsulent: Lag en visuell CV eller lenker til prosjektene du referer til i Cv-en. 

Prekvalifisering: 
Kort begrunnelse for interesse og kort om kunstnerskapet
Inntil 10 sider med bilder av tidligere arbeider
CV til slutt – gjerne forkortet (1 – 2 sider), og kunstprosjekter i offentlig rom rett etter utdannelse 
eller etter separatutstillinger. Igjen mest relevant først i CV. (Alltid i alle søknader) 

Du kan godt lage søknaden i WORD og så spare filene både som WORD 
(så du kan redigere dem til en annen søknad) og PDF. 
Hvis du har flere PDF-filer kan du samle dem lett i gratis programmet: Ilovepdf.com 

Igjen: Alltid send inn hele søknaden som 1 PDF merket med Etternavn_Fornavn_prosjektnavn
Merk at når du samler flere PDF-filer i programmet IlovePDF så lagrer programmet automatisk filen 
som IlovePDF-merged – du må selv lagre filen med riktig navn!

https://www.ilovepdf.com/


PREKVALIFISERINGER

Du kan for eksempel ha et bilde av deg selv eller fra verkstedet sammen med kort begrunnelse for interesse og kort om 
kunstnerskapet dit.

Om du har få eller ingen kunstprosjekter i offentlig rom å vise til, så kan du visualisere kunsten din inn i tenkte rom/ steder.
Eller lage idéskisser på kunst du kunne tenkt deg på et torg/ skole/ institusjon etc. Skriv tydelig at det er idéskisser. For
eksempel SketchUp er et gratis 3D program.

Presenter prosjektene du har gjort med kort forklaring: tittel, år, materiale, størrelse, hvor, konsulent. Og korte tekster om 
ideen bak verkene.

Du kan også supplere med andre verk som ikke er laget for kunst i offentlig rom. 

https://www.sketchup.com/


Prekvalifisering: En ganske typisk utlysning



Hvordan samle flere PDF- filer:











Vær oppmerksom på at du må lagre den nye filen med riktig navn! 
Last ned (trykk ok, og dobbelklikk på ikonet med pil nedover oppe i menylinja, så åpner PDF’en seg, høyreklikk og gi filen 
ditt Etternavn_Fornavn_prosjekt. 



OBS! PDF dokumentet er for mange MB i forhold til kravene til innsending!!
Ikke noe problem! Du kan bruke Ilovepdf.com til å redusere størrelsen.

https://www.ilovepdf.com/




Kunstkonsulent/ kurator

• Kontaktinformasjon

• Kort motivasjonstekst

• Referanser: 2 – 3 personer

• Referanse verk: tidligere oppdrag, prosjekter, kuraterte utstillinger og evt. egne kunstprosjekter i offentlig rom. 

• Dokumentasjon: Enten som direkte lenke til dokumentasjonen på hjemmeside*, lenker til prosjektene, eller 
bilder. Beskriv prosjektene.

• CV: lag deg en konsulent CV

Dette er en jobbsøknad, vektlegg gjennomføringsevne, erfaring, samarbeid, lederegenskaper, budsjetterfaring, 
prosjektledelse, formidling eller andre kvaliteter du mener er relevante.

*Ved bruk av bilder av andres kunstverk på egen hjemmeside må det inngås en avtale med BONO i forhold til 
betaling og rettigheter. Og uansett må selvsagt hver kunstner godkjenne bruken.
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Hvor blir konsulentoppdrag og prekvalifiseringer annonsert?







Konkurranse

• Visualiser og fortell kort om tema/ vinkling/ følelse – gjerne med referansebilder til motiv/ inspirasjon.

• Visualiser ideen på best mulig måte gjennom digitale verktøy eller modell. 

• Be om å få presentere forslaget for komiteen, hvis mulig. 

Hvis du vinner konkurransen eller får et direkteoppdrag så avklar før du signerer kontrakten:
• Hva er tenkt i forhold til formidling? (f. eks. video/ informasjon på nettsider/ presentasjon/ verksteder)
• Fotografering av kunsten – hvem betaler fotografen?
• Skilting – hvem betaler, og hvem gjør det?

Ferdigstilte kunstverk:
• Ferdigdokumentasjon: lag en god presentasjon til eier/ oppdragsgiver 
– dette er godt formidlingsmateriale for dem. I denne sammenhengen kan det også være fint med prosessbilder. 

• og du kan bruke den visuelle dokumentasjonen i neste prekvalifisering.

• Minn dem på at alle kunstverk over kr. 2000 er lovpålagt en 5 % kunstavgift. Oppdragsgiver er pliktig til å 
innbetale kunstavgiften. Avgiften er ikke del av kunstners budsjett. https://kunstavgiften.no/

• Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere gjennom kollektive ordninger. De kollektive ordningene forvaltes 
av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser.

https://kunstavgiften.no/
http://www.kunstfond.no/


Etter denne presentasjonen vil dørene åpne seg, og alle vil få oppdrag!


