Kunst og Kutur Center Bækkelund på Bornholm
– er et nyt kunst og kultur center, hvor frie skabende internationale kunstnere kan bo og
arbejde i rolige og inspirerende omgivelser, alene eller sammen med andre kunstnere.
Derudover er det muligt at deltage i, eller afholde workshops, seminarer, og forestillinger,
der hører ind under centrets formålssætning.
Bækkelund giver kunstneren mulig for at forske i sammenhænge mellem kunst og natur, og
fordybe sig i et personligt arbejde eller samarbejde ved at leve i internat på en hyggelig
gård, samt kunne arbejde indenfor i centrets smukke lokaler, ligeså udenfor i den
omkringliggende storslåede natur.
Formålet er at tilbyde alternative rammer for udøvende og skabende kunstnere, der kan
styrker og stimulerer nytænkning og ny kreativ innovation, samt stimulere såvel
tværgående som personlige kunstneriske processer, der søger viden om og inspiration, i
samspillet mellem menneske, kunst og natur.
Kunst og kultur centret tilbyder velfungerende og afslappede, hyggelige rammer med
atmosfære og hjerterum. Udover at fungere som kunstner retreat, er det også et research
center, hvor der forskes og indsamles information og dokumentation, efter aftale. Således
kan andre kunstnere der kommer efterfølgende blive inspireret. Bækkelund kan åbne døren
på klem til samfundet, med relevante mindre arrangementer bl.a. dokumentation,
udstillinger, koncerter, forestillinger og foredrag.
På Bækkelund lever kunstneren simpelt og afslappet, helt tæt på den kraftfulde nordiske
natur, og kan såvel indirekte, som direkte lade sig inspirere i sit daglige arbejde af øens
fascinerende og overvældende variation af natur.
Kunstnere indenfor scene, musik og billede opfordres til at gå i dialog med omgivelser, og
har mulighed for at arbejde ude som inde på gårdens egen jord.
Centret er grundlagt i 2008, som en non - profit organisation. Europæiske kunstnerne kan
søge om at bo i en eller flere perioder, mens de arbejder på et projekt. En personlig
ansøgning indsendes med en arbejds- beskrivelse og oplysninger om økonomiske forhold.
Der betales sædvanligvis 120,- kr. for fælles værelse og 180,- for enkelt værelse pr. person
pr. overnatning inklusiv forbrug af el og vand og brug af studie og værksteder. I særlige
tilfælde kan søges om fritagelse. Man kan ansøge løbende med svar senest 3 måneder efter.
Bornholm er en af Danmarks smukkeste og magiske øer. Den ligger i Østersøen centralt for
såvel de nordiske og baltiske lande, samt Tyskland. Transporten er max. 3 timer fra
København, med direkte bus eller tog, og 30 min med fly. Der er lokal busforbindelse til
byen Klemensker, der ligger i gåafstand til gården.
Bækkelund ligger tilbagetrukket i Torpe Bakker ved Klemensker på Nordvest Bornholm. Det
er en højtliggende firlænget gård med 7 tønder land, med et godt funktionelt hovedhus til
gæsterne, diverse mindre lokaler og en stor smuk sal med udsigt over det bakkede
landskab og gårdens egen skov og lille sø. Fra huset store terrasse og stuer kan man nyde
solnedgangen og den åbne himmel med havet ude i horisonten. Huset er lyst og simpelt
indrettet, med pillefyr og pejs, samt 2 gode køkkener.
Fra gården, kan man let komme omkring, blandt andet til den lange dejlige sandstrand ved
Bornholms Vestkyst, hvor man kan bade, og til de store fantastiske fuglefjelde og stejle
sprækkedale. Gården tilbyder cykler og varmt tøj. Der er 12 gode senge fordelt på 8
værelser inklusiv de 2 stuer og 20 madrasser.
Salen er 147 m2 med flydende dansegulv med dansevinyl, og godt lydanlæg.
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