
VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR 
OCH VI BEHÖVER STÄLLA OM

GERLES
BORGS

SKOLAN ,

INBJUDAN

ATT GE STÖD TILL 

KONSTEN 
OCH KULTUREN. 



GERLESBORGS
SKOLAN
EN RIK KULTUR-
VERKSAMHET 
SOM VILL SATSA 
MERA PÅ 
FRAMTIDEN

GERLESBORGSSKOLAN 
ÄR EN UNIK KONSTNÄRLIG 
GRUNDUTBILDNING I SVERIGE.



År 1944 grundade professor Arne Isacsson 
i Gerlesborg i Bohuslän den konstskola som 
idag är en av landets mest välrenommerade 
grundläggande konstnärliga utbildningar. 
Platsen fick ge namn åt skolan, Gerlesborgs
skolan. Sedan 1958 bedriver skolan även 
verksamhet i Stockholm, numera i Hjort
hagens gamla skola. Skolan bedriver i Arne 
Isacssons anda konstnärlig grund utbildning, 
arrangerar kulturverksamhet och är en 
aktiv mötesplats för konst och kultur med 
fristående kurser, konserter, utställningar 
i galleri och konsthall samt seminarier och 
öppna före läsningar. En av stöttepelarna i 
Bohuslän är dessutom programmet för 
barn och ungdom. Merparten av eleverna 
går vidare till de konstnärliga högskolorna, 
både i Sverige och utomlands.

GERLESBORGSSKOLAN 
ÄR ETT DYNAMISK, 
UTMANANDE OCH 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
FORUM FÖR KONST 
OCH KULTUR. 

Foto från 1945, från vänster Carl Otto 
Kellgren, Hans Fromén, Arne Isacsson, 
Jöran Salmson. Sittande Göran 
Bergstedt och Helmy Andersson.



VILL DU STÖDJA 
OCH BLI EN DEL 
AV GERLESBORGS-
SKOLAN, KONSTEN 
OCH KULTUREN?

VILL DU VARA MED OCH BYGGA SKOLANS FRAMTID? 

VILL DU DÄRMED BLI DELAKTIG I ATT FÖRVALTA 
ETT KULTURHISTORISKT ARV MED ANDRA KONST- 
OCH KULTURINTRESSERADE GENOM DITT STÖD?



Vi vill med denna inbjudan säkerställa en ekonomisk 
grund och ge skolan en dynamisk, gränsöverskridande 
framtid som landets ledande konstskola. Genom 
Stiftelsen Gerlesborgsskolan går ditt bidrag till skolans 
verksamhet, gästlärare och byggnadernas underhåll.

Stiftelsen Gerlesborgsskolan förvaltas av en styrelse 
med nio ledamöter. En av dessa utses av Kungliga 
Akademien för de fria konsterna, två av Västra 
Götalandsregionen, en av Tanums kommun respektive 
Sotenäs kommun. Övriga ledamöter väljs av styrelsen. 
Ordförande är Tom Sandqvist, författare och professor 
emeritus i konstens teori och idéhistoria vid Kungl. 
Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm.

Vi stöds av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH), 
Västra Götalandsregionen, Tanums kommun och 
Sotenäs kommun.

Tom Sandqvist 
ordförande 
Elin Wikström 
verksamhetsledare

Arne Isacsson 
undervisar i 
färglära 1984.



VILL DU BLI VÅR SPONSOR?
Som sponsor och donator hamnar du på en hedersplats 
– oberoende av storleken på ditt bidrag – och får möjlighet att 
etablera ett konstruktivt samarbete som gagnar båda parter. 

Är du ett företag eller en organisation finns det olika 
sponsorpaket där ni är med och bidrar till utveckling av 
hållbara samhällen och vill kunna synas lokalt, nationellt 
och internationellt, bygga ditt varumärke, få tillgång till 
ett rikt kulturutbud, vackra platser? Vill du erbjuda dina 
anställda något alldeles extra?

Vi erbjuder flera olika spännande företagspaket – hör av 
dig till skolans ledning om du vill veta mera.

VILL DU BLI VÅR MECENAT?
”En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt 
eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra 
kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska 
statsmannen Maecenas, som var en frikostig gynnare av 
författare och konstnärer.”

VILL DU DONERA, HYLLA NÅGON 
ELLER GE EN MINNESGÅVA?
Omtanken om en jubilar kan bli omtanken om ett bredare 
kulturutbud. En hyllningsgåva gör att vi kan utbilda fler inom 
konst och kultur.

Vid bidrag över 10 000 kr graveras personens eller företagets 
namn på en hedersplakett i skolans entré.



Vid bidrag över 300 000 kr erhåller donatorn specialgjord 
mapp med grafiskt blad av elev 1/1 utöver att personens eller 
företagets namn graveras på en hedersplakett i skolans entré.

TESTAMENTE 
ELLER MINNESGÅVA
Du kan hedra en anhörig med en donation till Gerlesborgs
skolan. Du kan testamentera valfri summa till skolans 
stiftelse för att trygga verksamheten. Den avlidnes sista 
vilja ska finnas uttryckt i ett formellt testamente för att 
det ska gälla. Donatorns namn graveras på hedersplaketten 
oavsett bidragets storlek.

OLIKA SÄTT ATT DONERA
Här nedan kan du läsa mer om olika sätt att bidra. 
Har du frågor finner du kontaktuppgifter på sista sidan.

Lämna bidrag via Bankgiro: 
Gerlesborgsskolan Bohuslän: 426-9601
Gerlesborgsskolan Stockholm: 5089-6711
Lämna bidrag via Swish: 123 560 1992

Betalningsmottagare: Gerlesborgsskolan. 
Glöm inte ange ditt namn, gärna kontaktuppgifter. 

Du kan också bidra mer regelbundet via autogiro. 
Läs villkoren och skriv ut och fyll i den bifogade 
blanketten, som du skickar till skolan.



Gerlesborgsskolan Bohuslän
Gerlesborg 1
457 48 Hamburgsund
Telefon: 0523517 10 eller 070 245 48 07
info@gerlesborgsskolan.se

Gerlesborgsskolan Stockholm
Jägmästargatan 2B
11542 Stockholm
Telefon: 073 075 66 90
information@gerlesborgsskolan.se

Organisationsnummer: 8559001774

www.gerlesborgsskolan.se


