
 
 

 

Retningslinjer for ansøgninger til Shakespearementarium 
 
For at ansøge om en uges laboratorieforløb på Shakespearementarium, beder vi jer sende os 
nedenstående oplysninger. I er naturligvis velkomne til at uddybe med flere relevante oplysninger 
eller vedlægge andet materiale (lyd, billeder, video, tegninger osv.), som kan hjælpe med at 
belyse jeres idé.  
 
Ansøgningen sendes i én samlet pdf-fil til info@hamletscenen.dk – skriv ”Ansøgning til 
Shakespearementarium” i emnefeltet.  
Ansøgningen vil, sammen med jeres afsluttende rapport, blive arkiveret og dermed være 
tilgængelig i kunstudviklingsøjemed fremadrettet (personfølsomme oplysninger vil blive fjernet). 
 
Den motiverede ansøgning skal så vidt muligt besvare flg.: 
 
Værket 

 Hvilke(t) af Shakespeares værker, I ønsker at arbejde med? 
 Hvorfor vil I arbejde med netop dette værk? 

 
Ideen 

 Hvad går jeres idé ud på, og hvor kommer den fra (hvordan er den opstået)? 
 Hvad består jeres idé i? 

o Skal en tese undersøges? 
o Skal en hypotese undersøges? 
o Skal der frit undersøges indenfor en emnebaseret ramme? 
o Er der et ønske om at opfinde noget? 

 Hvorfor ønsker I at udforske netop denne idé? 
 
Fremgangsmåden 

 Hvilke teoretiske og praktiske erfaringer samt arbejdsmetoder mv. indenfor jeres felt 
læner I jer op af? 

 Har I planer om at anvende teoretiske og praktiske erfaringer samt arbejdsmetoder, der 
ligger udenfor jeres felt? 

 Hvis I allerede nu har tanker om ugens forløb (daglig tid, brug af materialer, eksterne 
deltagere mv.), bedes I beskrive det her.  

 
Forventninger til forløbet 

 Hvis laboratorieforløbet allerede har et givent formål, bedes I uddybe det. 
Eksempelvis: 

o Udvikling af en fælles kunstnerisk praksis, metode eller andet 
o Fokusering/konkretisering af en kunstnerisk idé 
o Generering og udforskning af kunstnerisk materiale 
o Test af kunstneriske idéer i praksis 

 
Disse bilag skal vedlægges for at ansøgningen accepteres 

 CV på alle involverede (max. 1 side pr. person), inkl. kontaktoplysninger 
 Dokumentation af tidligere projekter (gerne med links til hjemmeside mv.) 


