Intro
De vilde, de slemme, de stille, malerne, musikerne og
alt ind imellem.
Ungdomsøen kalder alle kreative unge kunstnere.
Har du sans for et håndværk eller en kunstform, og ønsker du
at engagere og bidrage til et projekt som skubber grænser, så
mangler vi DIG!
Ungdomsøen er et gammelt militærfort midt i øresund, som
er blevet givet til ungdommen med formålet at bidrage til
diverse ungdoms projekter.
Det vil sige det tildligere middelsgrundsfort, nu
ungdomsøens, er til unge, for unge og skabt af unge!
Det er derfor både et frirum, campingsted, vandrehjem, men
mest af alt et gemmested langt fra hverdagen, hvor der i høj
grad er plads til fordybelse og kunstnerisk udfoldelse.

Beskrivelse

Ungdomsøen inviterer 2 unge kunstnere til at bo på øen fra
d.1. - d. 21. december.
Under opholdet vil du og en anden ung kunstner, få frit slag til
at udtrykke jer kunstnerisk, som i ønsker det.
I vil få et sove rum, et arbejdsrum, 2000 til kost, samt 2000
kroner til materialer, så der forhåbentligt ikke kommer
udgifter for jer.
Alt vi ønsker, er at give jer rum til at arbejde med jeres kunst,
plads til fordybelse og mulighed for at udvikle jer selv som
kunstner.

Ansøgningsproces

Hvordan ansøger du?
Du som kunstner kan sende en fri ansøgning uden formelle
rammer udover kontaktinformation. Du vil som ung kunstner
kunne udtrykke ønsket om at bo på og påvirke øen på samme
måde som du kommer til at arbejde med kunsten.
Det vil sige, du er velkommen til at sende et brev, synge en
sang, lave et brætspil eller noget heeelt andet! Vi ønsker blot
dine kontaktinformationer, så vi kan hive fat i dig.
Du kan sende til vores adresse Arsenalvej 10, 1430 København
eller skriv til mail: malthe.maasboel@ungdomsoen.dk
Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Malthe: 60 79 73 60

