
  

SPONSORSAMARBEJDE  
PRÆSENTATION 

KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD 

◊ KONTAKT 
Direktør Iben From, direkte: 38410945, 

mail: from@silkeborgbad.dk 

Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, 

mail: oledahl@silkeborgbad.dk 

Bestyrelsesmedlem Lars Kruse, mobil: 

21793589. mail: ks.lak@hotmail.dk  
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◊ PRAKTISKE TING 
 

Sponsoraftaler gælder 1 år fra det  
tegnes, uanset hvornår på året.   
 

Top– og grundkunstsponsorer     
inviteres hvert år i jan/feb. til      
dialogmøde med ledelsen og       
orientering om aktivitetsplaner 
over en kop morgenkaffe.  
I aug./sept. afholdes den årlige 
sommerfest.  

ER MED TIL AT SIKRE KVALITET OG UDVIKLING                         

I KUNSTCENTRET SILKEBORG BADS AKTIVITETER. 
 

STØTTER ET FYRTÅRN, HVIS PERSPEKTIV OG GODE        

RENOMMÉ RÆKKER UD I HELE LANDET. 
 

BAKKER OP OM EN KULTURAKTØR MED  

INTERNATIONALT PERSPEKTIV I MÅLSÆTNINGEN. 
 

MED SPONSORAFTALER STØTTER VI GENSIDIGT            

HINANDENS IMAGE. 

→   

 

→     

 

→     

 

→  

◊ SPONSORER…. 
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 ◊ HOVED-KUNSTSPONSOR  
    ◊ HOVED-KUNSTSPONSOR  
 

 Logo på separat glasvæg i Kur-
bygn. samt i Skovvilla.        

 Navneskilt på ryggen af 15 stole                       
i KunstCentrets café.                                                    

 Firmanavn og uddybet beskrivel-
se på silkeborgbad.dk og link til 
eget website.    

 Navn i KunstCentrets sæsonpro-
gram ca. 20.000 stk./år.  

 Navn i KunstCentrets større ka-
talogudgivelser.  

 Navns nævnelse ved alle          
ferniseringer, 8-10 pr. år.             

 Gratis lån af Søvilla 2 gange/ år.                        

 Brug af Kurbygningen til eget 
formål uden for normal åbnings-
tid (max. 4 timer) 2 gange årligt 
uden beregning for vagtbeman-
ding. Entré afregnes/ fribilletter 
anvendes.   

 5 medlemskort a 2 personer (kan 
benyttes af forskellige personer). 

 200 fribilletter.      

 5 stk. gratis udstillingskataloger  

 5 stk. gratis omvisninger.  

 Kunstnerisk konsulentbistand 
efter nærmere aftale. 

 Invitation af 10 deltagere til årlig 
sommerfest.  

 
Pris 100.000 kr. + moms. 

◊ TOP-KUNSTSPONSOR  
    ◊ TOP-KUNSTSPONSOR  
 

 Logo på fælles glasvæg i Kurbygn.       
 Navneskilt på ryggen af 4 stole i 

KunstCentrets café.                                                   
 Firmanavn og uddybet beskrivel-

se på silkeborgbad.dk og link til 
eget website.                     

 50 % på prisen ved leje af Søvilla.  

 Brug af Kurbygningen til eget 
formål uden for normal åbnings-
tid (max. 4 timer) uden bereg-
ning for vagtbemanding. Entré 
afregnes/ fribilletter anvendes.  

 2 medlemskort a 2 personer (kan 
benyttes af forskellige personer). 

 100 fribilletter.      

 2 stk. gratis udstillingskataloger. 

 2 stk. gratis omvisninger.   

 Invitation for 4 deltagere til årlig 
sommerfest.  

 
Pris 35.000 kr. + moms. 
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◊ HISTORIE-SPONSOR  
    ◊ HISTORIE-SPONSOR  
 

 Logo på fælles glasvæg i Skovvilla.                                            

 Firmanavn på silkeborgbad.dk og 
link til eget website.                    

 50 % på prisen ved leje af Søvilla.                          

 1 medlemskort a 2 personer (kan 
benyttes af forskellige personer). 

 25 fribilletter.      
 1 stk. gratis udstillingskatalog.  
 1 stk. gratis omvisning.  

  
Pris 5.000 kr. + moms. 

◊ LEVERANDØR-SPONSOR  
    ◊ LEVERANDØR-SPONSOR  
 

 Logo på fælles glasvæg i Kurbygn.                                           
 Firmanavn på silkeborgbad.dk og 

link til eget website.                  
 50 % på prisen ved leje af Søvilla.                         
 1 medlemskort a 2 personer (kan 

benyttes af forskellige personer). 
 25 fribilletter.      
 1 stk. gratis udstillingskatalog.  
 1 stk. omvisning.  
   
Pris 5.000 kr. + moms. 

◊ GRUND-KUNSTSPONSOR  
    ◊ GRUND-KUNSTSPONSOR  
 

 Logo på fælles glasvæg i Kurbygn.       
 Navneskilt på ryggen af 1 stol i KunstCentrets café.                                                    
 Firmanavn på silkeborgbad.dk og link til eget website.                     

 50 % på prisen ved leje af Søvilla.                            
 1 medlemskort a 2 personer (kan benyttes af forskellige personer). 

 50 fribilletter.      
 1 stk. gratis udstillingskatalog.  

 1 stk. gratis omvisning.   
 Invitation for 2 deltagere til årlig sommerfest.  
 
Pris 12.000 kr. + moms. 
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◊ NB. FÆLLES MODYDELSER: 
     ◊ GÆLDER ALLE SPONSORATTYPER 
 
◊  25% rabat på alle KunstCentrets udgivelser 
◊  Modtager månedligt et elektronisk nyhedsbrev 
◊  10 % rabat i cafeen i den normale åbningstid.  
 
Se under hver sponsorattype for specifikke modydelser. 

Sponsorattyperne kan kombineres.  
 

Det er også en mulighed at tegne en individuel       
PARTNERSKABS-AFTALE. 
 

Vi er meget åbne for dialog om tilpasning af               
modydelser, så de matcher virksomhedens behov,       
så tøv ikke med at kontakte os.   
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Grund-kunstsponsor, adm. direktør Lars H. Andersen, Elfac: 

”Med vort sponsorat i KunstCentret Silkeborg Bad har vi 
adgang til at give vore samarbejdspartnere en unik oplevelse 
af kunsten, bygningerne og omgivelserne.  
Dette udvider samtidigt oplevelsen af Elfac.” 
 

Bestyrelsesformand Lars Kruse,   

KunstCentret Silkeborg Bad: 

”Kunsten er i centrum på KunstCentret 
Silkeborg Bad, og dette miljø af         
forskellig kunst gennem året inspirerer 
til nytænkning og grænsebrydende 
handlinger. Samtidig er stedet et      
frirum for dagligdagens stress, med 
mange muligheder for at skabe unikke 
arrangementer for virksomheder.     
Tilknytning hertil er til gavn og glæde 
for både firmaets medarbejdere og 
kunder.” 

Top-kunstsponsor Jan Skytte Pedersen, Herm. Rasmussen: 
 

”Jeg støtter op omkring KunstCentret Silkeborg Bad fordi de 
er ambitiøse og løbende bringer ny inspiration og kunst til 
kommunen. Kvalitet, nærhed og god formidling går hånd i 
hånd på det gamle kurbad. De er med til at skabe udsyn og 
et godt image for Silkeborgområdet.  

Det er vigtigt, at vi som virksomheder bakker op omkring 
Silkeborgs markante kulturinstitutioner og her har vi et 
sted, der helt unikt formidler både historie og nutidig kunst. 
Vi skal stå sammen her i provinsen og at vise, at Silkeborg vil 
fremad og ind i nutiden.”  



7 

www.silkeborgbad.dk 

Nutidig kunst fra ind- og udland ● Kvalitet             
Formidling i top ● Atmosfære ● Service                         

Godt sted at hente ny inspiration    

Selvejende institution, stiftet i 1992:  
 

Tankevækkende kunst, grønne  
omgivelser og stedets historie udgør  

hver sin del af helheden.  
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Kristeligt Dagblad skrev: 
(5.2.14, Jytte Rex’ udstilling)                             

”… her tilbydes en sjælden indsigt i en grundlæggende tendens i 
kunsten siden 1960erne. Der er ingen vej uden om Silkeborg.” 
 

 

(8.2.13, om forårsprogrammet)          

 ”Silkeborg Bad er det centrum, hvor tre vidt forskellige udstil-
linger kan smelte sammen i et herligt hus, hvor der kompromis-
løst formidles samtidskunst af stor indbyrdes forskellighed. Det 
skal ikke kun Silkeborg være stolt af. [..]  Så det er op af stolen 
og ind i naturen og kunsten i dette jyske kraftcenter.” 

Dagbladet Politiken skrev:  

(25.4.14, om projektet JORN LAB på 
KunstCentret Silkeborg Bad)                  
 

”Det giver mindst lige så meget 
mening at inddrage samtids-
kunsten. For det ville gamle 
Jorn, der sjældent gik af vejen 
for et samarbejde, have sat pris 
på.” 


