
PREKVALIFISERING:  KUNSTVERK TIL BAMBLE VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
Telemark fylkeskommune inviterer kunsthåndverkere og billedkunstnere til åpen prekvalifisering  
til kunstprosjekt ved Bamble videregående skole. 
 
 

 
 
 
 
OM PROSJEKTET 
 
Bamble videregående skole 
https://bamble.vgs.no/Om-skolen/Velkommen 
Slagordet til skolen er «- det er hos oss det begynner». Det skal gi føringer til elevenes selvstendig valg  
av utdanningsprogram, bytte til en ny skole, og et valg av hvilken retning utdanningen går i livet. 
 
Budsjett kunstprosjekt: Inntil 1 mill. 
Byggherre: Telemark fylkeskommune v/Prosjektleder Jacqueline Koopman  
Arkitekt: Rambøll v/Trond Emil Talseth  
Kunstkonsulent: Kyrre Andersen 
Ferdigstillelse: Skolestart 2021 
Link til byggeprosjektet: https://bamble.vgs.no/Aktuelt/Kampanjer/Nye-Bamble-Videregaaende-skole 
  
 
Om kunsten 
Det nye bygget får et trappeamfi som går over flere etasjer. Kantina ligger ved dette amfiet. Dette er det 
største fellesområdet, og blir å regne som hjertet i skolen. Hovedinngangen vil også ligge i dette området. 
Det blir bygd et stort utendørs gårdsrom som har tilknytning til amfiet og kantina gjennom store 
glassflater og en utgang.   
Området for kunst vil primært være innendørs i skolens fellesarealer med hovedinngang, men utendørs 
kunstverk kan også være aktuelt.  
 
Kunstutvalget søker kunstnere med interesse og forståelse for kunst plassert i et aktivt skolemiljø, og 
kompetanse til å utføre kunstoppdrag med høy kunstnerisk kvalitet.  
 
Målet med prekvalifiseringen er å komme i kontakt med kunstnere for en lukket konkurranse eller direkte 
oppdrag. Aktuelle søkere kan bli invitert til en samtale. Kunstutvalget har også mulighet til å invitere 
kunstnere til innsendelse.  
Det betales honorar for deltakelse i konkurranse.  
 
Vi ønsker ikke konkrete forslag eller skisser av mulige løsninger i denne runden. 
 
 

https://bamble.vgs.no/Om-skolen/Velkommen
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Slik søker du: 
 
Interesserte bes sende én samlet PDF-fil med: 
-Kort begrunnelse for interesse 
-Dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekter 
-CV med kontaktinformasjon og evt. link til nettside 
-Kunstnerens navn skal fremgå av filnavnet: etternavn_fornavn.pdf  
 
Materialet skal være på maksimum 10 sider. 
Maks størrelse på PDF er 5MB. 
Søkere må forholde seg til krav om merking av fil og PDF-format. 
(Annet format eller flere innsendte filer vil ikke bli vurdert.) 
 
 
Frist for innsendelse:   Søndag 8. september 2019 
Merk søknaden med «Kunst Bamble vgs» og send PDF-fil på epost til: bamble@kunstprosjekt.info 
 Spørsmål kan stilles til Kyrre Andersen: mob. 91325858 
 
 
Framdrift:  
Søknadene behandles høst 2019. Etter behandlingen vil alle få svar på epost. 
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