Varbergs kommun söker konstnärer för konstnärlig gestaltning av
utemiljön vid Rosenfredsskolan, ett kulturhus för barn och unga
Rosenfredsskolan är belägen på södra sidan av Varbergs centrum, byggnaden är en
gammal folkskola från tidigt 1900-tal som numera fungerar som kulturhus för barn
och unga. Skolan inrymmer verksamheter för åldrarna 5-25 år med tonvikt på
ungdomar. Här finns gymnasiets estetiska program, kulturskola och det nyöppnade
ungdomshuset Centralen. Centralen är en mötesplats för unga mellan 15 och 25 år
med flera olika verksamheter, allt från café till filmskapande och livescener. En del
aktiviteter är återkommande, andra är tillfälliga projekt. Grundtanken är att
Centralen ska vara en kravlös mötesplats där de unga själva kan styra innehållet.
Därtill nyttjas skolan även för offentliga publika arrangemang. År 1915 hölls en
fredskongress på Rosenfredsskolan där över 200 organisationer samlade för att
formulera budskap till världens ledare. Hundra år senare tar Varbergs invånare än en
gång ställning för fred och demokrati genom VARBERG CALLING for Peace. Under
året skapas nya platser för dialog kring ansvar, fred och hållbarhet där flera av
aktiviteterna kommer att vara på Rosenfredsskolan.
Utemiljön och intention:
Rosenfredsskolan är en viktig entré till Varberg och en plats med stor rumslig
potential. Det är en strategiskt viktig plats ur flera aspekter – bl.a. som trafiknod, inom
kulturutövning och som offentligt rum i centrala Varberg. Dagens utformning av
platsen är dock inte optimal och skolgården fungerar som parkeringsplats, cykelställ
och gångpassage. Skolan och skolgården är anonym och det finns inget som visar
på husets verksamheter.
Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen är att det ska signalera husets
funktion som kulturhus för barn och unga. Då barn och ungdomar är skolans
huvudsakliga målgrupp vill vi att den konstnärliga gestaltningen får en tydlig
förankring och att de i någon mån involveras i den estetiska processen. I samråd
med representanter för verksamheten har fasaden utsetts som tänkbar plats för den
konstnärliga gestaltningen men verksamheten är öppen för andra förslag.
Preliminär beräknad tidsplan:
Färdigställt i slutet oktober 2015
Beräknad kostnadsram 500 tkr (inkl. skissarvodet)
Parallellt skissarvode för 3 konstnärer á 15 tkr

Kvalificering för intresseanmälan
Sökande ska:
• vara professionellt verksam konstnär
• ha konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt.
Ansökan
Intresseanmälan skickas senast den 12 april med vanlig post till Varbergs Kommun,
Kultur och Fritidsförvaltningen, 432 80 Varberg. OBS: Kuvertet ska märkas med
”Konstnärlig gestaltning Rosenfredsskolan.
Skriv även e-postadress vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet. Detta för
att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan. Ansökan tas inte emot via epost.
Bifoga ansökan
• 5-10 bilder på representativa verk
• Information om 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade uppdrag. För
nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag.
• CV och kontaktuppgifter.

Tidplan och underrättelse om beslut
Kulturavdelningen underrättar alla ansökande så snart tilldelningsbeslut är fattat.
Urvalsprocess
De ansökningar som av kulturavdelningen bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån
följande aspekter:
o estetiska, konstnärliga
o samverkan med miljö och arkitektur
o materialval och tekniska lösningar
o hållbarhet och kringlösningar
Utvalda ansökningar presenteras av kulturavdelningens projektledare för en
jurygrupp som består av konstintendent och representanter för verksamheten.
Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela
skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter:
o estetiska, konstnärliga
o samverkan med miljö och arkitektur
o symbolvärde för verksamheten
o materialval och tekniska lösningar
o brukarperspektiv

o angivna referenser
Jurygruppen kommer att fatta beslut om eventuell tilldelning av uppdrag efter
bedömning av inkomna skissförslag genom beaktande av följande aspekter:
o estetiska, konstnärliga
o samverkan med miljö och arkitektur
o symbolvärde för verksamheten
o materialval och tekniska lösningar
o hållbarhet och kringlösningar
o brukarperspektiv
o underhållsaspekter
o genomförande.

Preliminär tidsplan och underrättelse om beslut
Första urvalet och tilldelning av skissuppdrag vecka 16
Skiss inlämnas vecka 21
Beslut om gestaltningsuppdrag vecka 24
Arbetsmöten med projektgrupp kommer löpande att erbjudas under hela perioden.
Upplysningar
Eventuella frågor inför intresseanmälan skickas med e-post till kultur@varberg.se
senast den 2 april, frågor besvaras inte muntligt.

