
 

 

PRESSEMEDDELELSE,  
KunstCentret Silkeborg Bad, 16. august 2020 
 

 
 
 
 
 
Massiv fondsstøtte til samtidskunsten i Silkeborg 
Det Obelske Familiefond bakker massivt op omkring KunstCentret Silkeborg Bad ved at kompensere for en 
betydelig del af de tabte egenindtægter som fulgte i kølvandet på forårets nedlukningspåbud.  
KunstCentret var her pålagt at holde lukket for publikum i næsten tre måneder (12. marts – 29. maj).   
 
Det Obelske Familiefond blev hurtigt opmærksomme på de udfordringer, som pandemien medførte for 
landets kunsthaller, der ikke har haft adgang til de samme statslige ordninger som private virksomheder. 
Nogle af kunsthallernes driftsudgifter bliver dækket af indtægter genereret fra entrébilletter, udlejning, 
arrangementer, butikssalg, cafédrift mm. Det gælder også for KunstCentret Silkeborg Bad som fondet har 
støttet med 430.000 kr. Beløbet dækker omtrent to tredjedele af institutionens tab fra den tvangslukkede 
periode.  
  
Christen W. Obel, bestyrelsesformand i Det Obelske Familiefond, udtaler: ”Covid-19 skaber store 
udfordringer for kulturlivet, og vi er særligt optaget af hvordan det påvirker aktørerne indenfor vores 
indsatsområder bl.a. samtidskunsten. Kunsthallerne er, som institutioner for samtidskunsten, aktører vi 
kender godt, og som vi gerne giver en særlig håndsrækning i den her vanskelige tid.” 
  
Den generøse donation har afgørende betydning for indeværende års økonomi, hvor vi lige nu kæmper for at 
komme helskindede igennem især de økonomiske udfordringer, der er fulgt og følger i kølvandet på corona-
krisen, forklarer direktør Iben From, der fik besked om donationen i starten af juli:  
 
”Jeg er imponeret over, hvor hurtigt og præcist Det Obelske Familiefond har reageret i denne krisesituation. 
Deres hjælp er afgørende for, at vi får begrænset det økonomiske tab som krisen medfører. Også andre 
hjælper til, bl.a. har flere end 50 private medlemmer af Silkeborg Bads Venner valgt at støtte op med 
forskellige beløb.”  
 
Den gode nyhed er jo også at stedets gæster er vendt talstærkt tilbage efter genåbningen, således at 
besøgstallet i sommerferien har været helt på niveau med sidste år.  
 
Med venlig hilsen 
Iben From, direktør - direkte tlf. 38 41 09 45  


