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Foreningen kan optage alle der arbejder professionelt med kunst, og som opfylder nedenstående optagelseskriterier.  

Du kan blive medlem direkte eller via ansøgning til bestyrelsen. Din ansøgning skal sendes til vak@vak-kunstvaerksteder.dk  

Optagelseskriterier for medlemskab af VAK  

1. Ansøgning om direkte optagelse 

For direkte optagelse i foreningen skal du være uddannet på et af de tre statsanerkendte kunstakademier, 
en tilsvarende udenlandsk uddannelse, eller være medlem af: 

BKF (Billedkunstnernes Forbund), UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere) eller Kunstnersamfundet  

Ansøgning om direkte optagelse skal indeholde:  

- En udfyldt optagelsesblanket (næste side) 

- CV 

 

2. Ansøgning til bestyrelsen om optagelse i VAK 

Hvis du ikke opfylder de direkte optagelseskriterier, skal du sende en ansøgning i én samlet pdf (max 10 
sider) til VAKs bestyrelse. Ansøgningen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan 
efter kunstfagligt skøn optage eller afvise ansøgningen.  

Ansøgning om optagelse til bestyrelsen skal indeholde:  

- En udfyldt optagelsesblanket (næste side) 

- En beskrivelse af dit arbejdsområde 

- CV 

- Billedmateriale   

 

Når du bliver medlem 

Det koster 800 kr. inkl. moms at blive medlem af foreningen VAK. Det inkluderer medlemskab resten af 
kalenderåret, 1 times rundvisning og introduktion til VAKs værksteder samt 30 min. Projektsparring første 
gang du kommer. På den måde håber vi du får den bedst mulige start på VAK. 

Efterfølgende koster det 400 kr. inkl. moms pr. kalenderår, som automatisk bliver fornyet via PBS.  

Medlemskabet giver dig mulighed for at bruge VAK’s værksteder på de betingelser, der er beskrevet 
under de enkelte værksteder. Som medlem modtager du automatisk vores nyhedsbreve og du vil blive 
indkaldt til generalforsamling.  

VAK har forsikret sit udstyr, men som medlem er du selv ansvarlig for egen ulykkes- og ansvarsforsikring.  
 

Ophør af medlemskab kan ske ved:  

A. Skriftlig udmeldelse til vak@vak-kunstvaerksteder.dk  
 

B. Bestyrelsen kan opsige et medlemskab, hvis:  
Medlemmet ikke betaler kontingent efter modtagelse af rykkere.  
Medlemmet groft tilsidesætter foreningens love, vedtægter eller aftaler.  
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Optagelsesblanket - Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 

 

Navn: 

Adresse: Postnr. 

Telefon: 

Email: 

Hjemmeside: 

Uddannelse: 

 

Hvorfor ønsker du at blive medlem af VAK: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke værksteder regner du med at bruge mest: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan har du hørt om VAK: 

 

 

Dette er en ansøgning om direkte optagelse i VAK 

Dette er en ansøgning til bestyrelsen om optagelse i VAK 

Jeg har tidligere været medlem af VAK (din ansøgning vil blive vurderet af bestyrelsen) 

 

 

 

 


