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OVERSIGT OVER FONDE 

Fonde Formål Ansøgningsskema Beløb Ansøgningsfrist Uddeling Kontakt 
Albani Fonden 
Tværgade 2 
5000 Odense C 

https://albanifonden.dk  

 

Støtte til almene 
kunstneriske, kulturelle og 
historiske formål (uddrag) 
 
Fondens uddelinger går i 
dag i hovedsagen til fynske 
ansøgere, men mange syd- 
og sønderjyske formål er 
også blevet betænkt. 

Online ansøgning via 
website 

 15. oktober  E-mail: 
pni@albanifonden.dk 
 
Eventuelle forespørgsler 
bedes rettet til T: 56771500 

A.P. Møller Fonden 
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal 
Esplanaden 50 
1098 Kbh K. 
 
https://www.apmollerfonde.dk/ansoegning/  

Blandt de almennyttige 
formål har Fonden 
traditionelt støttet et meget 
bredt udsnit af dansk 
kultur.  
Støtter ikke løbende drift og 
administration 

Medio december 
2020 vil A.P. Møller 
Fonden og Den A.P. 
Møllerske Støttefond 
overgå til digital 
sagsbehandling. 
Herefter indsendes 
ansøgninger via en 
online 
ansøgningsportal.  

+ 100.000 kr. Løbende Svartiden varierer 
og afhænger af 
projektets karakter 

Sekretariat 
Charlotte Kaltoft 
T: 33 63 34 14 
charlotte.kaltoft@apmollerf
onde.dk 
 
Lone Rosager 
T: 33 63 39 39 
lone.rosager@apmollerfond
e.dk  

Arne V. Schleschs Fond 
Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg 
Bredgade 30 
1260 København K 
 
http://schleschsfond.dk  
 

Der kan søges om støtte til 
kulturelle formål, herunder 
til uddannelse inden for det 
kulturelle område, samt til 
almennyttige og 
almenvelgørende formål. 
 

Ansøgninger 
kan kun sendes pr. e-
mail til: 
hww@henrikwedell.
dk 

 1. april 
1. november 

To uddelinger om 
året 
 
April/maj 
November/decemb
er 

Advokat 
Henrik Wedell-Wedellsborg 
 
E: hww@henrikwedell.dk  

Augustinusfonden 
Sankt Annæ Plads 13, st. th.  
1250 København K 
 
https://augustinusfonden.dk/fonden/  

Fonden støtter scenekunst 
og prioriterer i særlig grad 
dans og musikdramatik. 
Kvaliteten er afgørende for 
Fondens beslutning om 
støtte. 

Online ansøgning 
 
https://augustinusfo
nden.dk/ansoegning/  
 
 

+ 100.000 kr. Løbende Behandlingstid:  
3-4 måneder 

T: 33 14 52 93  
(kl. 9-16.00) 
 
Fondssekretær Charlotte 
Løvenhardt Henriksen 
clh@augustinusfonden.dk  
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Axel Muusfeldts Fond 
c/o Kemp & Lauritzen A/S  
Roskildevej 12 
2620 Albertslund  
 
https://www.axelmuusfeldtsfond.dk  

Fonden kan yde støtte til 
fremme af 
erhvervsmæssige, kulturelle, 
videnskabelige og 
kunstneriske formål.  
 

Online ansøgning 
 
https://amf.grant.nu/
ansoeg/#!/signs  
 
OBS. Kun pdf-version 

 Løbende frist Løbende 
behandling på 
bestyrelsesmøder 

Direktionssekretær Lise 
Helmer Olsen 
 
E: 
adm@axelmuusfeldtsfond.d
k  
 

Aalborg Kommune / Kulturpuljen 
Boulevarden 13 
9000 Aalborg 
 
https://www.aalborg.dk/oplevelser/kultur/ku
lturpuljen  

Formålet er at støtte 
publikumsrettede 
kulturaktiviteter i Aalborg 
Kommune med offentlig 
adgang. Midlerne i 
Kulturpuljen prioriteres i 
forhold til de overordnede 
målsætninger i kommunens 
kulturpolitik. 
 
OBS. Søger du under 30.000 
kr., er der løbende 
ansøgningsfrist med svar 
indenfor 2-3 uger 

Selvbetjeningslink +30.000 kr. Ansøgningsfrist  
31. december 
2020 – for 
ansøgninger 
under 30.000kr 
 
Ansøgninger 
over 30.000 
kroner 
behandles to 
gange om året. 
 

Behandlingstid 
Svar i april 
Svar i november 

T: 99 31 41 53 

Aarhus Kommune / 
Kulturarrangementspuljen 
Rådhuset 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus 
 
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-
faellesskaber/tilskud-stoette-og-
puljer/stoette-til-kunst-og-
kultur/kulturarrangementspuljen/  

 

At understøtte og udvikle 
Aarhus nationale og 
internationale kulturelle 
brand. 
At fremme et mangfoldigt 
og bredt udbud af større 
offentlige 
kulturbegivenheder og –
arrangementer i Aarhus 
Kommune. 

Ansøges via 
Ansøgningsportalen 

+50.000 kr. Ansøgningsfrist 
1. februar 

1. maj 
1. 
oktobe
r 

2. puljerunde er 
åben og lukker 
den 1. februar 
2021 kl. 23.59 

Behandlings ca. 2 
måneder 

Kulturforvaltningen  
Lena Øvig 
T: 41 85 66 78 
E: loe@aarhus.dk  

Beckett Fonden 
Hammerensgade 1, 2.sal 
1267 København K  
 

Kunst og kultur i bred 
forstand 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://bf.onlinelegat

Ingen øvre 
eller nedre 
grænse 

Løbende 
 

Behandlingstid: 
Svar indenfor 5 
måneder 

T: 33 15 50 00 
info@beckett-fonden.dk  
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http://www.beckett-fonden.dk/  
 

.dk/brugerlogon.aspx
?bruger  

Bestles Fond – Etatsraad Georg Bestle og 
Hustrus Mindelegat 
Frederiks VI’s Alle 10, 3. th. 
2000 Frederiksberg 

Kulturelle og almennyttige 
formål 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://www.bestlesf
ond.dk/ansoegningss
kema/  

Typisk 10-
50.000 kr, 
men op til 
100.000kr  

April  
November 

 Bestyrelsen 
E: kontakt@bestlesfond.dk  

Bikubenfonden 
Fondenes Hus 
Otto Mønsteds Gade 5 
1571 København V 
 
https://www.bikubenfonden.dk/ansogningsru
nde-scenekunst-og-billedkunst  

Udvikling indenfor scene og 
billedkunstområdet / Social 
værdi og kunstnerisk 
betydning / Fokus på dans 
og performance 

Online ansøgning 
 
https://ansoeg.bikub
enfonden.dk/  

50-300.000 kr. Vi har to faste 
årlige 
ansøgningsrund
er for 
scenekunst og 
billedkunst. 
Ansøgningsrund
en er åben nu 
og frem til den 
4. december 
2020 kl. 23.59. 

1-2 måneder efter, 
ansøgningen er 
blevet sendt 

Signe Bjerregaard Brok 
T: 33 77 93 84 
sbb@bikubenfonden.dk 
 
Peter Kirkhoff Eriksen 
T: 50 60 54 86 
pke@bikubenfonden.dk  

Bispebjerg Lokaludvalg 
Bispebjerg Bydelspulje  
Tomgårdsvej 35 
2400 København NV 
 
https://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/om
-lokaludvalget/bispebjerg-bydelspulje/  

Bydelspuljen er til for 
borgere, netværk, 
foreninger, organisationer 
m.fl. i Bispebjerg. Der 
støttes initiativer, der 
fremmer nærdemokratiet, 
bydelsidentiteten og 
netværkene i Bispebjerg. 
Projekter om dialog, 
samarbejde og fællesskab er 
nogle af de aktiviteter, som 
kan få støtte fra puljen. 
Puljen fordeler årligt op til 2 
millioner kroner.  

Hent 
ansøgningsskema fra 
website 

+30.000 kr. 1. februar 2021 
kl. 12.00 
1. april 2021 kl. 
12.00 
1. september 
2021 kl. 12.00 
1. november 
2021 kl. 12.00 
 

Lokaludvalget 
behandler 
ansøgninger fire 
gange årligt. 

Lokaludvalgssekretær 
Lars Christensen 
T: 26 25 10 17 
lc@okf.kk.dk 

Bodil Pedersen Fonden 
Lillevangsvej 86 
3520 Farum 
 

Bodil Pedersen Fonden 
støtter kulturelle, 
videnskabelige og 
humanitære formål samt 

Intet fast 
ansøgningsskema  
 
// Send ansøgning 

5-75.000 kr. Ansøgningsfrist:  
1. december 
2020 
 

Hvis man ikke har 
modtaget svar 
indenfor seks 

Kontakt: 
Bodilpedersenfonden@gmai
l.com 
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http://bodilpedersenfonden.dk/bodilpederse
nfonden.dk-3.html  

aktiviteter til fremme og 
bevarelse af klodens natur 
og dyreliv. 
 
Fonden yder ikke støtte til 
studierejser, studieophold, 
deltagelse i konferencer og 
seminarer for 
enkeltpersoner. 

(pdf) til 
bodilpedersenfonden
@gmail.com  

Behandler 
ansøgninger tre 
gange årligt – 
som regel i 
april, august og 
december 

måneder, har man 
ikke fået støtte 

Brødrene Hartmanns Fonden  
c/o Plesner 
Amerika Plads 37 
2100 København Ø 
 
http://www.hartmannfonden.dk/ansoeg/  

Det er Fondens formål at 
yde bistand i form af legater 
til sociale, humanitære, 
kulturelle, 
uddannelsesmæssige eller 
videnskabelige formål 
 
// Giver ikke til 
teaterforestillinger!  

Online ansøgning 
 
http://www.hartman
nfonden.dk/ansoegni
ngsskema/  

10.000-
200.000 kr. 

Næste 
ansøgningsfrist: 
d. 25. februar 
2021 kl. 18. 

 Sekretariat  
Birgitte Hartmann  
T: 51 74 30 62 
(Kl. 9.30-13.30 fra mandag 
til onsdag) 

BUPL-Solidaritets- og kulturfond 
Blegdamsvej 124 
2100 København Ø 
 
https://bupl.dk/om-bupl/bupls-
organisering/solidaritets-og-kulturfond/  

Kulturbevillinger med 
særligt fokus på unge / 
Konkrete projekter og 
arrangementer, der har et 
kulturelt formål, og som 
inddrager børn og unge, og 
med et særligt fokus på at 
fremme multietnisk kultur, 
integration og ligestilling 

Send en skriftlig 
ansøgning til: 

BUPL 
Blegdamsvej 124 
2100 København Ø 
att.: Solidaritets- 
og kulturfonden 

E-mail: thp@bupl.dk 

 

10.000 kr. Behandler 
ansøgninger 4-6 
gange om året 

 T: 35 46 50 00 
E: bupl@bupl.dk  

C.W. Strandes Legatfond 
Brolæggerstræde 6 
1211 Kbh K 
 
https://cwsl.dk  

Institutioner og foreninger, 
der virker i nationalt øjemed 

Ansøgning sendes til: 
 
C.W. Strandes 
Legatfond 
Att.: Advokat Stig 
Lynghøj Nielsen 
Brolæggerstræde 6 
1211 København K 

10.000 kr. Ansøgningsfrist  
1. juli 

Behandles i 
juli/august 
 
Uddeling i 
august/september 
efter forudgående 
brev til 
legatmodtager 

Advokat Stig Lynghøj 
Nielsen 
T: 33 32 71 01 
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Dansk-Færøsk Kulturfond 
Amtmansbrekkan 6 
FO-100 Tórshavn 
Færøerne 
 
http://www.stm.dk/_p_5599.html  

Ifølge fundatsen er fondets 
formål "at fremme den 
åndelige forbindelse mellem 
Færøerne og den øvrige del 
af det danske rige". Det vil 
sige kulturformidling i bred 
forstand mellem Færøerne 
og Danmark. Også 
kulturformidling mellem 
Færøerne og Grønland 
falder ind under fondets 
formål. 

Online 
ansøgningsskema 
 
Link til 
ansøgningsskema 
 
Ansøgningen sendes 
pr. e-mail til fondens 
sekretær, Marin 
Mikkelsen, på 
ro@fo.stm.dk eller 
med almindelig post 
til 
Rigsombudsmanden 
på Færøerne, att. 
Marin Mikkelsen, 
Postboks 12, FO-110 
Tórshavn. 

+20.000 kr. Ansøgningsfrist  
1. marts 

Behandling af 
ansøgning ultimo 
april/primo maj 
 
OBS. Der vil ikke 
kunne fås støtte til 
arrangementer 
m.m., der har 
fundet sted på det 
tidspunkt, 
ansøgningen 
behandles af 
bestyrelsen.  

Sekretariat v. Marin 
Mikkelsen 
T: +298 201200 
E: ro@fo.stm.dk  

Dansk Skuespillerforbund – 
Produktionsstøtte 
Tagensvej 85, 3. Sal 
2200 København N 
 
http://skuespillerforbundet.dk/om-
dsf/stoettemuligheder/produktionsstoette/  

Produktionsstøttemidlerne 
kan søges til projekter der 
yder væsentlige og 
nyskabende bidrag til dansk 
musik og film.  

• Produktioner på cd, dvd og 
andre audiovisuelle 
produktioner.  
Der ydes i særlige tilfælde 
støtte til projektudvikling til 
andre projekter og formål af 
almen kulturel karakter, 
herunder 
uddannelsesformål. 
 
Har en særlig pulje til støtte 

Ansøgningsskema 
findes på website 
 
Du skal sende 
ansøgningen via 
ansøgningsportalen. 
Se link på siden  

 Fire uddelinger 
om året 
 
 

Behandlingstid på 
ca. 10 uger 

Sekretariat 
Hanne Arlund 
T: 33 24 22 00  
E: 
ha@skuespillerforbundet.dk 
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af større opsætninger for 
musikdramatik. 

 

Dansk Skuespillerfond – Arbejds- og 
studielegat 
Tagensvej 85, 3. Sal 
2200 København N 
 
http://skuespillerforbundet.dk/om-
dsf/stoettemuligheder/arbejds-og-
studielegater/  

Uddannelses- og 
studierejselegater til 
skuespillere, operasangere, 
dansere, musicalperformere 
og koreografer. 
 
Der uddeles to legater à 
40.000 kr. om året 
 
Legaterne kan ikke 
anvendes til 
produktionsstøtte 

Ansøgningsskema 
findes på website  
 
Du skal sende 
ansøgningen via 
ansøgningsportalen. 
Se link på siden 
 
 

 Ansøgningsfrist i 
2021 
annonceres 
senere 

 Sekretariat 
Hanne Arlund 
T: 33 24 22 00  
E: 
ha@skuespillerforbundet.dk 

Dansk Skuespillerfond – Gramexfonden  
Tagensvej 85, 3. Sal 
2200 København N 
 
http://skuespillerforbundet.dk/om-
dsf/stoettemuligheder/gramex/  

Legatmidler fra 
Gramexfonden kan søges af 
både medlemmer og ikke-
medlemmer af Dansk 
Skuespillerforbund. 
Midlerne uddeles efter 
indsendelse af skriftlig 
ansøgning.  

Der gives primært støtte til 
efteruddannelse i ind- og 
udland for professionelle 
kunstnere og til cd 
udgivelser.  

Ansøgningsskema 
findes på website  
 
Du skal sende 
ansøgningen via 
ansøgningsportalen. 
Se link på siden 
 
 

 Ansøgningsfrist i 
2021 
annonceres 
senere 

 Sekretariat 
Hanne Arlund 
T: 33 24 22 00  
E: 
ha@skuespillerforbundet.dk 
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Den Berlingske Fond 
Pilestræde 34 
1147 København K 
 
Berlingske Media  

Fonden yder støtte til 
almennyttige formål af 
national, kulturel, social 
eller videnskabelig karakter, 
undervisning og forskning af 
særlig interesse for pressen 
eller for Berlingske. 

Ansøgning sendes 
som pdf til Birgitte 
Trolle (kontakt) 

 1. april 
1. september 

 Birgitte Trolle 
bt@berlingskemedia.dk 

Den Grønlandske Fond 
Statsministeriet / Christiansborg 
Prins Jørgens Gård 11 
1218 København K 
 
http://www.stm.dk/_p_14291.html  

At yde støtte til grønlandske 
humanitære, videnskabelige 
og kulturelle formål i eller 
uden for Grønland. 
 
At yde støtte til fremme af 
de kulturelle forbindelser 
mellem Grønland og den 
øvrige del af det danske 
rige. 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://www.stm.dk/
multimedia/Den_Gr_
nlandske_Fond_-
_forside.pdf  
 
Ansøgningerne 
sendes til fondens 
sekretær 
Malene Engbo 
Andersen 
Rigsombudsmanden i 
Grønland 
Indaleeqqap Aqq. 3, 
Postboks 1030,  
3900 Nuuk 
 

 1. marts 
1. oktober 
 
 

Bestyrelsesmøder 
ultimo marts og 
oktober 

T: 33 92 22 09  
T: 33 92 33 00 
 
E: ro@gl.stm.dk 
 

Den Kollektive 1/3 af Båndkopimidlerne 
Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal  
1050 København K 
 
https://scenograf.dk/indhold/den-kollektive-
13-af-båndkopimidlerne  
 

Støtte gives primært til 
projekter, herunder 
idéudvikling, research og 
produktion.  

Støtte gives sekundært til 
efter- og 
videreuddannelseskurser for 
ophavsmænd.  

 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://www.filmtv.dk
/ophavsret/kollektive
-
fordelinger/ansoegni
ngsskema-til-den-
kollektive-13-af-
baandkopimidlerne/  
 

 Ansøgningsfrist: 
1.2. 2021 

Svar kan forventes 
ultimo februar 
2021 

T: 33 14 33 55 
E: ds@scenograf.dk 
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Den Raben-Levetzauske Fond 
Viadukt Allé 27 
2900 Hellerup 
 
https://www.koda.dk/medlem/sog-
stotte/private-fonde/den-raben-levetzauske-
fond  
 

Yder støtte til almennyttige 
formål bl.a. sociale, 
velgørende, videnskabelige, 
kulturelle eller kunstneriske 
formål. Uddeles til både 
foreninger, selskaber og 
stiftelser m.v. eller direkte 
til enkeltpersoner 

Online 
ansøgningsportal:  
Kultur (koda.dk) 

   T: 56 72 00 79 

Det Obelske Familiefond 
Kastelvej 2 
9000 Aalborg 
 
http://obel.com  

Støtter tre områder inden 
for kunsten og kulturen: 
Klassisk musik, samtidskunst 
og film 

OBS. Yder ikke støtte til 
kulturhistorie og 
kulturhistoriske udstillinger, 
litteratur, scenekunst, 
herunder dans, uanset om 
dette er for børn eller 
voksne, til egentlig 
filmproduktion, det være sig 
kort-, dokumentar- eller 
spillefilm, til produktion af 
enkeltværker eller ”private” 
enkeltudstillinger, til 
fotokunst, til privat efter- og 
videreuddannelse i ind- eller 
udland, til køb af 
instrumenter o.a. 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://obel.com/soeg
-stoette/saadan-
soeger-du  

+100.000 kr. Ansøgningsfrist
er i 2021 
1. marts 2021 
kl. 23:59 
3. maj 2021 kl. 
23:59 
2. august 2021 
kl. 23:59 
1. oktober 2021 
kl. 23:59 
 

Du kan forvente 
svar på 
ansøgningen 8-9 
uger efter fristen. 
Dit projekt må først 
starte efter du har 
fået svar, da fondet 
ikke støtter 
afsluttede eller 
påbegyndte 
projekter. 

T: 96 20 12 40 
E: dof@obel.com 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 
Att.: Fuldmægtig Charles-Henri Keller 
Postboks 2143 
Amaliegade 18 
1015 København K 
 
http://kongehuset.dk/menu/fonde--

Kulturelle formål i form af 
konkrete projekter 
 
OBS. Projektet må ikke være 
påbegyndt eller afsluttet, 
når ansøgningen forelægges 
bestyrelsen 

Online 
ansøgningsskema 

25-200.000 kr. 15. februar  
(til behandling 
på bestyrelsens 
sommermøde 
ca. 1. juni) 
 
15. august  

Uddeling: 
Juni 
December 
 
Tilsagn om støtte 
meddeles pr. e-mail 
umiddelbart efter 

Sekretariat 
T: 33 40 10 10 
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legater/dronning-margrethes-og-prins-
henriks-fond/dronning-margrethes-og-prins-
henriks-fond  

(til behandling 
på bestyrelsens 
vintermøde ca. 
1. december) 

førstkommende 
fondsmøde. 

Egmont Fonden 
Støtte- og bevillingsadministrationen 
Vognmandsgade 9, 5. Sal 
1148 København K 
 
https://www.egmontfonden.dk/Fokusomrade
r/  

Egmont Fonden yder tre 
former for støtte: 
1) Støtte til initiativer for 
udsatte børn og unge 
2) En håndsrækning til 
udsatte børn, unge og deres 
familier 
3) Filmstøtte 
 
Særligt fokus: Indsatser, der 
styrker udsatte børn og 
unges læring og 
livsduelighed 
 
Fonden giver som 
udgangspunkt ikke støtte til 
kunst- og kulturprojekter 

Modtager kun 
ansøgninger på 
baggrund af 
forespørgsler 
 
Kræver en 
indledende dialog 
med Egmont 
Fondens sekretariat  

 Løbende  Behandlingstid 
(inkl. dialog):  
1-9 måneder 

T: 33 91 36 44 
E: mail@egmontfonden.dk 
 
(Foretrækker kontakt pr. e-
mail fremfor telefon) 

Ensomme Gamles Værn 
Fondenes Hus 
Otto Mønsteds Gade 5 
1571 København V 
 
https://www.egv.dk/sog-stotte/sociale-
formal  

Sociale formål: Sociale 
projekter, der drejer sig om 
at bekæmpe ensomhed 
samt skabe sociale 
relationer og fællesskaber, 
ligger inden for fondens 
indsatsområde. 

Ansøgning inkl. bilag 
skal sendes på mail 
til egv@egv.dk  

+50.000 kr. 8. februar  
16. maj  
6. september  
8. november  

Får besked pr. mail Sekretariats-koordinator 
Tina Malene Høppermann  
T: 21 23 45 61 
tmh@egv.dk  

Familien Hede Nielsen Fonden 
Holmboes Allé 1, 11. etage 
8700 Horsens 
 
https://www.hedenielsensfond.dk  

Fondens formål er bl.a. at 
yde støtte til kulturelle, 
videnskabelige, sociale og 
uddannelsesmæssige formål 
samt andre almennyttige 
eller velgørende formål, 
som efter bestyrelsens skøn 
kan sidestilles hermed. 
 

Send ansøgning til 
hnfond@hedenielsen
sfond.dk 
 
Emnefelt: Ansøgers 
navn 
 
Vigtig info om 
ansøgning: 

10.000 kr. Løbende  
(dog ikke i 
ugerne 27-31) 
 
Søg så vidt 
muligt seks 
måneder før 

 Fondssekretær 
Elsebeth Hermansen 
T: 79 27 73 05 
E: EHE@hedenielsenfond.dk  
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Kulturelle formål støttes 
fortrinsvist lokalt i Horsens. 
 
Ydes ikke støtte til 
forestillinger, koncerter og 
udstillinger. 

https://www.hedeni
elsensfond.dk/sadan-
ansoges-fonden   

Fogs Fond 
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 
c/o Johannes Fog A/S 
Firskovvej 20 
2800 Lyngby 
 
https://www.fogfond.dk  

Fonden har som formål 
gennem uddeling af legater: 
- At yde støtte til 
almennyttige og 
almenvelgørende formål 
 
- At yde støtte til forbedring 
af miljøet og 
samfundsudviklingen 
Uddeler bl.a. til kultur og 
teater (se tidl. uddelinger på 
website) 
 
OBS. Ca. 2/3 af uddelingerne 
gives i Johannes Fog A/S 
lokalområder 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://www.fogfond
.dk/form/  

5.000-100.000  
 
(typisk mellem 
10-20.000) 

12. november 
2020 
21. februar 
2021 
4. maj 2021 
22. september 
2021 
24. november 
2021 
 

Svar kan forventes 
ca. 6 uger efter 
ansøgningsfristens 
udløb 

Personlig henvendelse kan 
ske hver tirsdag mellem kl. 
9-16.00 
 
T: 22 71 29 07 

Fondet for Dansk-Islandsk samarbejde 
Grønsøvej 8 
2970 Hørsholm 
 
https://www.fdis.dk  

Har til formål at bidrage til 
forståelse og samarbejde 
mellem Danmark og Island 
på kulturelle og andre 
områder. 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://www.fdis.dk/
txt.aspx?tekstID=49  

 1. maj eller 1. 
oktober. 
 
Bestyrelsesmød
er i maj og 
november 

Får besked pr. mail Per Fischer 
T: 70 20 40 76 
E: tryksager@fischers.dk  

Fondet for Dansk-Norsk samarbejde 
Schæffergården  
Jægersborg Allé 166 
2820 Gentofte 
 
http://dansk-norsk.no  

Støtter samarbejde mellem 
Danmark og Norge; 
herunder forskning, 
undervisning, konferencer, 
samt ophold for 
enkeltpersoner eller 

Online 
ansøgningsskema via 
website 

 Løbende  T: 39 77 28 00 
E: fondet@dansk-norsk.no  
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grupper på fondets to 
ejendomme 

Fondet for Dansk-Svensk samarbejde 
c/o Nordisk Råd 
Christiansborg 
1240 København K 
 
http://www.dansk-svenskfond.dk  

At bidrage til øget forståelse 
og samarbejde mellem 
Danmark og Sverige på 
kulturelle og andre 
områder.  
 
Gæstespil og anden 
virksomhed, der sigter på at 
vække interesse for 
hinandens kultur. Godt til 
rejser, men andet støttes 
også. 

Online 
ansøgningsskema via 
website 

 1. februar 
1. maj 
1. oktober 

En til halvanden 
måned efter 
ansøgningsfrist 

T: 33 37 34 36 
E: dansk-svenskfond@ft.dk  

Frederiksbergfonden 
Rathsacksvej 1, 3. th.  
1862 Frederiksberg C 
 
http://frederiksbergfonden.dk/saadan-
soeger-du/ansoegningen/  
 

Oplevelser på Frederiksberg 
/ Høj kvalitet efter national 
og international målestok / 
Samspil med arrangører, 
foreninger etc.  

Fremsendes 
elektronisk til 
ansogning@frederiks
bergfonden.dk i en 
samlet pdf-fil 

 Ansøgningsfrist
er 
16 nov  
1 marts 
1 juni 
6 september 
1 december 

 

Forventet svar 
 
18. december 
7 april 
25 juni 
1 okt 
21 december 

 

Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Rådhus  
Smallegade 1, 4. sal, værelse 4.036  
2000 Frederiksberg 
 
https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-
og-oplevelser/puljer-til-idraet-kultur-og-fritid-
obs-puljemidlerne-er-opbrugt-2018  

Pulje 2: 
Mangfoldighedspuljen 
 
Puljen støtter særligt 
initiativer målrettet unge 
samt initiativer, der er med 
til at sikre, at udbuddet af 
kultur- og fritidsaktiviteter 
på Frederiksberg er bredt og 
mangfoldigt // Medvirker til, 
at endnu flere involverer sig 
i byens kultur- og fritidsliv 

Hent 
ansøgningsskema fra 
website 

 Løbende 
 

Sagsbehandling:  
6 uger 

T: 38 21 01 17 

Frimodt Heineke Fonden 
V / Advokat Lars Skibsted 
Edelslundsvej 1A, 2. tv. 

Kunstneriske og kulturelle 
formål 

Ansøgninger skal 
være skriftlige og 

 1. marts 
1. september 

 T: 45 85 22 88 
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2930 Klampenborg 
 
http://frimodtheinekefonden.dk/  

fremsendes pr. post i 
et eksemplar. 

• Indre by lokaludvalg 
Rådhusstræde 13 
1466 København K 
 
https://indrebylokaludvalg.kk.dk/soeg-
penge/saadan-soeger  

Indre By Lokaludvalg støtter 
tværgående, 
bydelsrelaterede, 
dialogskabende og 
netværksdannende 
aktiviteter, arrangementer 
eller projekter henvendt til 
Indre Bys borgere og 
brugere. 
 
Fokusområder: Events, 
udsatte borgere/særlige 
grupper mm. 

Hent 
ansøgningsskema 
fra website 
 
Sendes til 
indrebylokaludvalg@
okf.kk.dk 

Max 50.000 
kr. 

Den 7. februar 
12. marts 
Den 7. april den 
14. maj 
Den 7. august 
med behandling 
i lokaludvalget 
den 13. 
september  
Den 7. oktober 
med behandling 
i lokaludvalget 
den 12. 
november  
Den 7. 
december med 
behandling i 
lokaludvlaget i 
januar 2021 
 

14. marts 2021 
9. maj 2021 
12. september 
2021 
14. november 2021 
Januar 2021 

Udvalgssekretær Christian 
Christensen 
T: 60 37 80 58 
cc@okf.kk.dk 

Initiativpuljen Aarhus 
Kulturforvaltningen / Godsbanen 
Skovgaardsgade 3 
8000 Aarhus 
 
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-
faellesskaber/tilskud-stoette-og-
puljer/stoette-til-kunst-og-
kultur/initiativpuljen/  
 

Støtter mindre koncerter, 
teaterforestillinger, 
udstillinger og lignende 
kulturelle arrangementer.  
 
Arrangementer skal have 
kulturelt indhold, være 
åbent for alle og være 
offentligt annonceret. 

Ansøges via 
’Ansøgningsportalen’ 

Max 15.000 
kr. pr. 
arrangement 

Løbende 
 
(mindst en 
måned før 
arrangementet 
bliver afholdt) 

Indenfor 14 dage 
 

Kulturforvaltningen 
Erik Obel Præst  
T: 41 85 66 76 
E: eop@aarhus.dk 
 
Ulla Scharling 
T: 41 85 72 12  
E: ucc@aarhus.dk 

Jyllands-Postens Fond 
Grøndalsvej 3 
8260 Viby 
 

Ifølge fundatsen for 
Jyllands-Postens Fond kan 
Fondsstyrelsen yde støtte til 
løsning af sociale, kulturelle 

   
Jyllands-Postens 
Fond åbner for 
ansøgninger 

Resultatet af 
fordelingen 
offentliggøres på 
Fondens årsmøde 

E: jpfonden@jp.dk  
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http://jyllands-posten.org/priser-og-
legater/jps-fond-legater.php  

og samfundsgavnlige 
opgaver, som tjener til 
opretholdelse af en liberal 
demokratisk samfundsorden 
i Danmark. 
 
Har tidl. støttet 
Kulturmødet, Den Jyske 
Opera mm. 

igen i januar 
2021. 

d. 4. april samt i 
morgenavisen 
fredag d. 5. april 

Knud Højgaards Fond 
Smakkedalen 4, 1. tv.  
2820 Gentofte 
 
https://www.khf.dk/  

Kunst og kultur 
 
 

Online 
ansøgningsskema / 
pdf-format (opret 
bruger) 
 
Senest to måneder 
før projektets start 

+ 100.000 kr. Løbende Behandlingstid: Et 
par måneder 

T: 45 87 07 11  
(kl. 9-11.00) 
khfond@khf.dk  

Knud og Dagny Gad Andersens Fond 
c/o Bird & Bird Advokatpartnerselskab  
Kalkbrænderiløbskaj 4  
2100 København Ø 
 
http://www.gadandresenfonden.dk  

• Projekter der i væsentlighed 
henvender sig til, omhandler 
eller vedrører børn og unge 
og disses forhold.  
 
Der gives uddelinger på op 
til kr. 500.000, idet fondens 
bidrag normalt skal udgøre 
en væsentlig del af det 
samlede projekt. De 
pågældende børn- og 
ungeprojekter kan 
eksempelvis vedrøre: sociale 
formål, kulturelle formål 
(herunder musik og teater), 
børne- og unge aktiviteter, 
humanitært arbejde, 
historiske projekter og 
integration 
 

Online 
ansøgningsskema via 
website 
 
http://www.gadandr
esenfonden.dk/node
/7  
 
Ansøgningen skal 
sendes til e-mail:  
gaf@gadandresenfon
den.dk  
 

Op til 
500.000kr 

Sidste 
ansøgningsfrist 
var d. 13. nov. 
2020.  

Bliver skriftligt 
besvaret 

E: 
gaf@gadandresenfonden.dk  
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Kodas Kollektive Båndmidler 
Lautrupsgade 9 
2100 København Ø 
 
https://www.koda.dk/medlem/sog-
stotte/kollektive-bandmidler#krav-til-din-
ansogning  

Støtte af enkelte 
ophavsmænd og kunstnere, 
der yder væsentlige og 
nyskabende bidrag til dansk 
musik og film. Støtte af 
musik inden for alle genre. 
 
Hvem kan søge? 
Komponister og 
tekstforfattere. 
Pladeselskaber og 
institutioner, der søger 
støtte til projekter, der 
involverer ophavsmænd 
(kræver fuldmagt fra 
ophavsmand) 
Søg støtte til: 
Arbejdslegater og 
uddannelsesstøtte, 
produktion, rejselegater, 
koncerter, tværgående 
projekter, der involverer 
andre kunstnere 

Online 
ansøgningssystem 
 
https://koda.onlinele
gat.dk/brugerlogon.a
spx?bruger  

10-20.000 kr. 6. februar 2021 
kl. 15.00 

Juni 2021 T: 33 60 63 00 
E: info@koda.dk 

Konsul George og Hustru Emma Jorcks Fond 
c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl 
Valkendorfsgade 16 
1151 København K 
 
http://www.jorcksfond.dk/ansogning.htm  

Fonden støtter traditionelt 
en række formål inden for 
musik, teater, billedkunst og 
litteratur. 
 
Kunst og kultur / Særligt 
teaterforestillinger 

Ansøgning med evt. 
bilag indsendes til 
fondens adresse i tre 
eksemplarer 
 
Konsul George Jorck 
og Hustru Emma 
Jorck’s Fond 
c/o Advokatfirmaet 
Jon Palle Buhl 
Valkendorfsgade 16 
1151 København K 

20-75.000 kr.  Løbende 
 
Deadline inden 
1. marts 2021 

Behandlingstid: 3 
måneder 
 
(Giver kun svar ved 
støtte) 
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Kulturpuljen i Odense  
Kulturkontakten 
Kulturmaskinen / Farvergården 7 
5000 Odense C 
 
https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-
stoette/tilskud-til-musik-og-
kultur#kulturpuljen  

Lille pulje: 
Du kan løbende ansøge 
Kulturpuljen om tilskud 
under 25.000 kr. til at skabe 
offentlige kulturoplevelser i 
Odense. 
 
Stor pulje: 
Én gang årligt kan du ansøge 
Kulturpuljen om tilskud over 
25.000 kr. til at skabe større 
offentlige kulturoplevelser i 
Odense, der skal løbe af 
stablen i det efterfølgende 
år.  

Online 
ansøgningsskema 
 
Send din ansøgning 
med Kulturpuljens 
ansøgningsformular 
eller pitch din idé 
mundtligt. 

Lille pulje: 
Under 25.000 
kr. 
 
Stor pulje: 
Over 25.000 
kr. 

Lille pulje: 
Ansøgninger 
behandles hver 
torsdag 
(udenfor ferier) 
 
Stor pulje: 
15. september 

Lille pulje: 
Svar indenfor 7 
dage 
 
Stor pulje: 
December 
 
 

Kulturkontakten 
 
T: 24 63 75 23 
E: 
stoettetilkulturen@odense.
dk  
 
Man-torsdag: 9.30-15.00 
Fredag: 9.30-12.00 

Kulturudviklingspuljen i Aarhus 
Aarhus Kommune - Rådhuset 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-
faellesskaber/tilskud-stoette-og-
puljer/stoette-til-kunst-og-
kultur/kulturudviklingspuljen/  

At fremme produktionen af 
kunst af høj kvalitet i Aarhus 
Kommune. 
 
At udvikle det producerende 
kunstmiljø og opkvalificere 
det kulturelle vækstlag i 
Aarhus Kommune. 

Ansøges via 
’Ansøgningsportalen’ 

+30.000 kr. 2. puljerunde er 
åben og lukker 
den 1. februar 
2021 kl. 23.59 

Behandlingstid: 2 
måneder 

Kulturforvaltningen 
Lena Øvig 
T: 41 85 66 78 
E: loe@aarhus.dk 
 
Mette Damm 
T: 41 85 66 74 
E: mdamm@aarhus.dk 
 
Pia Buchardt 
T: 29 20 90 41 
E: pbu@aarhus.dk 
 
Åbningstid kl. 9-15.00 

Kraks Fond 
Frederiksholms Kanal 30 
1220 København K 
 
http://kraksfond.dk/kraks_profilside.htm  

Kraks Fond kan støtte 
kulturelle aktiviteter, der 
gavner byers udvikling og 
tiltrækningskraft 

Hent 
ansøgningsskema på 
website 
 
Ansøgning skal 
sendes til fonden på 
e-mail: 

 Indsendes 
senest første 
mandag i 
marts: 
4. marts 2019 

 Fondsadministrator Hanne 
Dal 
 
Henvendelse mandag til 
torsdag kl. 9-16.00 
 
T: 53 57 10 61 
E: hd@kraksfond.dk  
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kontakt@kraksfond.d
k  

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys 
Fond 
Amalienborg Slotsplads 8 
Postboks 2143 
1015 København K 
 
http://kongehuset.dk/menu/fonde--
legater/kronprins-frederiks-og-kronprinsesse-
marys-fond  

Kulturelle formål 
 
OBS. Tidspunktet for 
projektet skal anføres, da 
fonden ikke støtter 
projekter, der er påbegyndt 
eller afsluttet, når 
ansøgningen forelægges 
bestyrelsen.  

Online 
ansøgningsskema 

50-200.000 kr. Ansøgningsfrist
en er 15. marts 
2021. 

Næste 
bestyrelsesmøde 
afholdes ultimo 
april måned 2021.  

Sekretariat 
T: 33 40 61 90 
(tirsdag og onsdag kl. 10-
15.00) 

Københavns Kommune / Scenekunst 
Sekretariat & Byudvikling 
Rådhuset  
1550 København V 
 
https://www.kk.dk/indhold/stoette-til-
scenekunst  

Støtte til scenekunst / 
Projektet skal foregå i 
Københavns Kommune / 
Offentlig adgang / Ansøges 
senest to måneder før 
arrangementets start 

Ansøgning skal 
indeholde 
uddybende 
projektbeskrivelse, 
CV på medvirkende 
og budget (brug 
budgetskabelon) 

 Min. 2 måneder 
før projektet 
starter (+ se 
mødeplan via 
link) & senest 
tre uger før 
kommende 
udvalgsmøde 
(link) 

 Line Nissen 
T: +45 30 55 86 22 

Københavns Kommune / Festivalpuljen 
Sekretariat og Byudvikling 
Rådhuset 
1550 København V 
 
https://www.kk.dk/artikel/festivalpuljen-0  

Mangfoldighed og 
udviklingsfokus / Kvalitet og 
originalitet / Relevans for 
Københavns borgere og 
besøgende / Samarbejde 
med andre aktører / 
Tidsmæssig og geografisk 
spredning 

Sendes som en 
samlet pdf-fil 
(ansøgning og bilag) 

+100.000 kr. 1. maj 2020 og 
1. oktober 
2020 for 
festivaler og 
events i 2021.  

 Maria Ørsted  
Tlf. 21 17 12 92 

Lauritzen Fonden 
Tranegårdsvej 20 
2900 Hellerup 
 
https://www.lauritzenfonden.com/da/ansoeg
ning.asp  

Kulturelle formål m. fokus 
på børn og unge / 
Frivillighed 
 
Yder støtte til både 
velgørende, sociale og 
innovative projekter. Vi 
støtter projekter, hvis ideer 
spreder sig som ringe i 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://ansoegning.la
uritzenfonden.com/  

+100.000 kr. 31. januar 2021 
25. april 2021 
27. juni 2021 
10. oktober 
2021 
  
 

Behandlingstid: 1,5-
2 måneder efter 
deadline 

T: 33 96 84 25 
lf@lauritzenfonden.com  
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vandet og skaber 
forandring.  

• Louis Hansen Fonden  
Gammel Strandvej 22A 
2990 Nivå 
 
https://louis-hansenfonden.dk/  

Kunst og Kultur // Sociale og 
velgørende initiativer // 
Projekter, der fremmer 
samfundets fællesskab // 
Projekter af høj kvalitet og 
væsentlig betydning i dansk 
kulturel, social eller 
videnskabelig sammenhæng 

  Løbende 
ansøgningsfrist 
 
Mindst seks 
måneder før 
projektet 
påbegyndes 

  

Merkur Fonden 
Merkur Andelskasse 
Vesterbrogade 40, 1.  
1620  København V 
 
http://www.merkurfonden.dk  

Formålet med Merkur 
Fonden er at støtte 
almenvelgørende formål, 
f.eks.: humanitære, sociale, 
kunstneriske, 
forskningsmæssige, 
sundhedsfremmende eller 
økologiske formål. 
 
Kunst og kultur:  
’Giv plads til det nye og 
eksperimenterende’ 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://www.merkurf
onden.dk/ansoeg-
om-stoette/  
 
Send din ansøgning 
pr. mail til 
merkurfonden@mer
kur.dk  

3.000 – 
10.000 kr. 
 
( Der lægges 
vægt på at 
støtten udgør 
en markant 
del af 
projektets 
budget )  

Sidste 
Ansøgningsfrist 
var 25.11.2020 
 

Næste møde 
afholdes 9.12.2020.  

T: 70 27 27 06 
E: 
merkurfonden@merkur.dk   

Nordea Fonden 
Heerings Gaard 
Overgaden neden Vandet 11 
1414 København K 
 
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-
projekt/projektstoette-over-100000-kr  

Kulturel mangfoldighed / 
Formidler og inspirerer til 
folkelig deltagelse i kunst- 
og kulturlivet 

Online 
ansøgningsskema 
 
http://ansogning.nor
deafonden.dk/TAS_D
ashboard_Prod/Login  

+100.000 kr. 
(Projekter 
med 
landsdækkend
e relevans) 

Løbende 
(Projektet må 
ikke være 
afviklet) 

Behandlingstid: 4-6 
måneder 

Rådgiver om støtte 
Cecilie Stefadouros 
T: 40 70 37 82 
cs@nordeafonden.dk  

Nordisk Kulturfond 
Ved Stranden 18 
1061 København K 
 
https://www.nordiskkulturfond.org/projektst
oette-info/  

’Projektstøtte’:  
Nordisk Kulturfond uddeler 
støtte tre gange om året til 
nordiske projekter med 
kunst- eller kulturfagligt 
indhold: Nordisk relevans / 
Udvikling af kunst og kultur 
/ Kvalitet i samarbejde 

Ansøgninger skal 
udfyldes elektronisk 
via ’Min side’  
 
Obligatorisk at 
uploade en 
projektbeskrivelse og 

+ 100.000 kr. 1. februar 2021 
kl. 23:59 
3. maj 2021 kl. 
23:59 
1. oktober 2021 
kl. 23:59 
 

Behandlingstid: Ca. 
7 uger efter fristen 

T: +45 33 96 02 42 
kulturfonden@norden.org  
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et budget (pdf-
format) 

Nordisk Kulturkontakt 
Finland 
 
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/sto
d/om-stodprogrammen/natverksstod/  

Nordisk kulturkontakt 
støtter kultur- og 
kunstprojekter, som 
bidrager til udveksling på 
feltet, og som har en stærk 
nordisk dimension. 
 
’Nätverksstöd’: 
Samarbejde mellem 
mindst tre nordiske lande 

Online 
ansøgningsformular 
 
https://applicant.nor
diskkulturkontakt.org
/  

 16. januar til d. 
18. februar 
2021 
 
26. august til d. 
26. september 
2021 

 Rådgiver Anna Skogster 
+358 10 583 1022 
anna.skogster@nordiskkultu
rkontakt.org  

Nørrebro Lokaludvalg 
Nørrebro Puljen  
Bragesgade 8B 
2200 København N 
 
https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/soeg-
penge/  

Stor grad af frivilligt 
engagement / Adgang for 
handicappede / Samarbejde 
mellem forsk. aktører på 
Nørrebro / Nyskabende / 
Understøtter målene i 
Bydelsplan 2017-2020  

Hent 
ansøgningsskema fra 
website 

Typisk givet 
mellem 30-
50.000 kr. 

7. maj 
17. december  

19. juni 
24. januar 

T: 35 37 14 40 (kl. 10-16) 
noerrebrolokaludvalg@okf.k
k.dk 

Oticon Fonden 
Kongebakken 9 
2665 Smørum 
 
http://www.oticonfonden.dk/om-fonden/  

Kunst og kultur: 
Støtter større og mindre 
projekter med kulturelle 
formål – hovedsageligt 
projekter inden for musik, 
men også af og til film, dans, 
teater, udstillinger samt 
kirkelige og religiøse formål 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://webfond.otic
onfonden.dk/Accoun
t/Login?ReturnUrl=%
2fApplications  

 Løbende Løbende T: 39 17 71 00 
E: fonden@oticon.dk  

Politiken Fonden 
Rådhuspladsen 37 
1785 København V 
 
http://www.politikenfonden.dk/ansoegninger  

Kultur  
(Tidligere legatmodtagere: 
Eks. Dansk Danseteater eller 
Politikens Publ.pris) 

Ansøgninger sendes 
med post eller mail 
til: 
 
Politiken-Fonden 
Rådhuspladsen 37 
1785 København V 

E: 
politikenfonden@pol

 Løbende Behandlingstid: 2 
måneder 

Sekretariat: Elsebet 
Høegsberg 
T: 33 47 23 00 
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.dk 
 
 

Simon Spies Fonden 
Heibergsgade 14, st. th. 
1056 København K 
 
http://spiesfonden.dk/index.html  

Støtter større aktiviteter 
(kultur), der kommer en stor 
del af befolkningen til gode 

Send ansøgning og 
bilag til 
spiesfonden@mail.te
le.dk  

25.000 kr. 1. marts 
1. august 
1. november 

April 
August  
December 
(svar et par uger 
efter hvert 
bestyrelsesm.) 

Administrerende chef: 
Annette Weinold 
T: 70 27 10 80 
(Kl. 9-12.00) 

Sonning-Fonden 
Københavns Universitet 
Dirck Passer Allé 76 
2000 Frederiksberg 
 
https://sonning-fonden.ku.dk  

Uddeler en række beløb til 
almennyttige, kulturelle 
formål, ansøgt af foreninger, 
institutioner el.l. i Danmark.  
 
Ydes navnlig støtte til 
restaurering eller 
genopbygning af historiske 
bygninger samt til 
musikformål.  

Online 
ansøgningsskema 
 
https://sonning-
fonden.ku.dk/ansoeg
ningsskema/Sonning-
Fonden_Ans_gningss
kema_2019.pdf  
 
Sendes til Sonning-
Fondens Sekretariat: 
 
c/o DEAS A/S 
Dirck Passer Allé 76 
2000 Frederiksberg 
 
eller pr. mail til  
ile@deas.dk  
 

 Ansøgningsske
ma for 2021 kan 
indsendes i 
perioden 
01.12.2020 til 
31.03.2021. 

Uddeling i juni Sekretariat 
T: 39 46 62 21 
E: ile@deas.dk  

Spar Nord Fonden 
Hadsundvej 20 
9000 Aalborg 
 
https://www.sparnordfonden.dk/  

Mangfoldighed & 
tilgængelighed / Fremme 
udviklingen af kreative 
fællesskaber / Kulturelle 
projekter, der skaber større 
tilgængelighed, engagement 
og fælles oplevelser 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://admin.sparno
rdfonden.dk/  
 
(Det er ikke muligt at 
gemme en kladde i 
ansøgningssystemet. 

+ 50.000 kr. Løbende Behandlingstid:  
3-4 måneder 

Ann-Brigitt Meidahl 
Porskrog / Kundechef 
T: 33 30 87 18 
abm@sparnord.dk 
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Derfor skal du 
klargøre alt 
materialet inden. 

Statens Kunstfond 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Søg tilskud (kunst.dk)  
 

Søg arbejdslegat eller ansøg 
om midler til dit 
kunstprojekt. Find den pulje 
som passer til dit 
kunstneriske virke eller dit 
kunstprojekt. 

Ansøgningsformular 
fra website / 
Elektronisk 
ansøgning 
 
Budgetskabelon fra 
Slots- og 
Kulturstyrelsen 

+ 100.000 kr. Der er to frister 
om året: 
Den 1. juni kan 
du både søge 
om 
projekttilskud 
og driftstilskud.  
Den 15. januar 
kan du KUN 
søge om 
projekttilskud  

Behandlingstid:  
8 uger 

Ane Alsløv 
als@slks.dk 
25 48 67 75  
 
Niklas Smith 
niks@slks.dk 
33 73 33 51  
 

Sydbank Fonden 
Peberlyk 4  
6200 Aabenraa 
 
https://www.sydbank.dk/omsydbank/fonde/
velkommen/  

En almennyttig, velgørende 
fond som har relativt brede 
formålsparagraffer med 
fokus på støtte til kulturelt 
og folkeligt arbejde.  
 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://www.sydban
k.dk/omsydbank/sam
fundsengagement/fo
nde/sfonden/ansoeg  

+/- 25.000 kr. 4 gange årligt 
 
Ansøgninger 
bliver behandlet 
på bestyrelsens 
møder, der 
bliver afholdt 
kvartalsvist 

Behandlingstid: 3 
måneder 
 
(Ansøgninger under 
25.000 kr. kan, hvis 
de falder inden for 
fondenes formål og 
retningslinjer, 
bevilges 
administrativt og 
dermed hurtigere) 

Fondssekretær 
Dorthe Svendsen  
T: 74 37 26 79 
 
Anne Lise Andersen 
T: 74 37 26 01 

Tempi 
Onkel Dannys Plads 1, 1 
1711 København V 
 
https://tempi.nu/tilskudspuljer/  

OBS.  Musik / To puljer 
 
Udviklingspulje 
En udviklingspulje der kan 
søges til projektledelse, 
forretningsudvikling og 
markedsføring ifm. 
projekter, der i særlig grad 
positionerer eller formidler 
musik fra Tempis 
genreområde til nye 
brugere. 

Online 
ansøgningsformular  
(Online i februar) 

+5000 Sidste frist var 
d. 3. februar 
2020 og 11. maj 
2020. Flere 
frister meldes 
ud løbende 

 T: 53 30 09 58 
E: kontakt@tempi.nu  
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Hvem kan søge? 
Udviklingspuljen kan søges 
af formidlere, arrangører og 
andre med projekter inden 
for Tempis genreområde. 
 
Eksportpulje 
En eksportpulje der kan 
søges til transport- og 
markedsføringsudgifter i 
forbindelse med koncerter, 
showcases, 
netværksaktiviteter og 
andre eksportfremmende 
aktiviteter i udlandet. 
 
Hvem kan søge? 
Eksportpuljen kan søges af 
musikere og agenter med 
projekter inden for Tempis 
genreområde. 

Toyota Fonden 
Dynamovej 10, 2. sal  
2860 Søborg  
 
https://www.legatbogen.dk/toyota-
fonden/stoetteomraade/4189  

Samfundsmæssige og 
velgørende formål // 
Udøvende og skabende 
kunstnere af enhver art 

Send ansøgning til: 
Toyota-Fonden 
Dynamovej 10 
2860 Søborg 
Direktionssekretær 
Birthe Gersbøll 

 Løbende 
ansøgningsfrist 

 Direktionssekretær Birthe 
Gersbøll 

Turborgfondet 
Ny Kongensgade 20, st. tv. 
1557 København V 
 
https://www.tuborgfondet.dk/soeg-stoette  

Fællesskab, frivillighed, 
folkelighed / Åbne, 
mangfoldige fællesskaber / 
Styrker de unges stemme og 
deltagelse i samfundet / 
Mere mangfoldighed 

Online 
ansøgningsskema 
(opret bruger) 
 
https://ansogning.tu
borgfondet.dk/Accou
nt/Login  

+ 100.000 kr. 
(til større 
projekter) 

Løbende Behandlingstid 2-6 
måneder 

T: 33 27 29 00 
(10-12 og 13-16.00) 
info@tuborgfondet.dk  

Velux Fonden 
Tobaksvejen 10 

Støtter primært formål 
indenfor museumsbranchen 

Online 
ansøgningsskema / 

.+ 100.000 kr. Løbende Behandlingstid: 4-9 
måneder 

Programchef & 
eventkoordinator 
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2860 Søborg 
 
https://veluxfoundations.dk/da/kultur-og-
samfund/oevrige-projekter  

 
Dagsordensættende 
kulturelle og 
samfundsudviklende 
projekter / Fonden kan ved 
særligt innovative og/eller 
dagsordensættende 
kulturelle og 
samfundsudviklende 
projekter vælge at yde 
støtte til igangsættende 
eller eksperimenterende 
projektforløb af begrænset 
varighed. 

Vælg: ’Kultur og 
samfund’ 
 
https://veluxfoundati
ons.dk/da/ansoeger/
start-en-
ansoegning#/form/st
ep1  

Signe Staubo Sørensen 
T: 24 44 10 50 
sss@veluxfoundations.dk  

Vesterbropuljen  
Lyrskovgade 4, 4. sal 
1758 København V 
 
Ansøgningsfrister (kk.dk) 

To puljer: Vesterbropuljen 
til 15.000kr og over og 
Lillepuljen til 15.000kr og 
mindre.  
 
Udgangspunkt i Vesterbro 
som lokalområde / Skaber 
dialog og debat om bydelen 
/ Styrker nye netværk / 
Samarbejde mellem flere / 
Offentlig adgang / Tildeles 
som underskudsgaranti 
 
Støtter ikke varige 
driftsudgifter eller 
lønudgifter 

Online 
ansøgningsskema 
 

+15.000 kr. Vesterbropuljen
:15. oktober 
2020 
15.januar 2021 
15. marts 2021 
15. maj 2021 
15. august 2021 
15. oktober 
2021 
 
 

 Sekretariatsleder Julie 
Wolfsberg Oscilowski  
T: 60 37 94 60 

Wilhelm Hansen Fonden 
Gothersgade 11, 3 
1123 København K 
 
https://wilhelmhansenfonden.dk/  

Fokus på bl.a. gæstespil i DK 
/ danske gæstespil i 
udlandet 

Online 
ansøgningsskema 
 
https://wilhelmhanse
nfonden.dk/hvordan-
soeger-man/  

 Ansøgning 
åbner d. 1. juni 
Ansøgningsfrist 
d. 31. august 

Slutningen af 
oktober 

T: 51 35 60 09 
kontakt@wilhelmhansenfon
den.dk  
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Østerbro Lokaludvalg  
Østerbropuljen 
Jagtvej 169A st. 
2100 København Ø 
 
http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page
24.html 

Østerbropuljen bruges til at 
stimulere initiativer til 
aktiviteter, der kan styrke og 
udvikle bydelens identitet, 
understøtte eller udvikle 
netværk og skabe dialog om 
relevante emner for 
bydelens liv. 
 

Hent 
ansøgningsskema fra 
website 

 Der er mindst 
en 
ansøgningsfrist 
per måned  

 Sekretariatsleder 
Kathrine Collin Hagan 
T: 26 77 10 49 
kch@kk.dk 

3F’s Medie- og Kulturfond 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
 
https://www.3f.dk/om-3f/fakta-om-3f/om-
medie--og-kulturfonden  

Støtter medie- og 
kulturprojekter, som 3Fs 
medlemmer kan have glæde 
af – bl.a. teater, bøger, 
musik og andre kulturelle 
arrangementer. 
 

Online formular Max 10.000 
kr. 

22. februar 
21 maj 
16 august 
22 november 

Ansøgningen vil 
blive behandlet til 
mødet cirka en 
måned efter hver 
ansøgningsfrist 

T: 88 92 13 62 
E: privat.service@3f.dk  

15. juni fonden  
Arboretvej 2 
2970 Hørsholm 
 
– Kunst & Kultur – 15. Juni Fonden 

Kunst og kultur 
 
 

Online 
ansøgningsformular 
 
 

+50.000 kr. 
Ansøgninger 
behandles på 
fire årlige 
bestyrelsesmød
er. 
Ansøgningsfrist
er annonceres 
løbende på 
fondens 
hjemmeside, se 
linket her. 
 

Behandlingstid: 4 
måneder 

T: 46 40 00 42 
info@15junifonden.dk  
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