Projektbeskrivelse Levende ungekultur 2018 i Horsens Kommune
1.

Projektets navn

Levende Ungekultur Horsens
Lokale projekttitler:
(Fælles)Kulturskaberne 2018
(Lokalt) Display Festival

2.

Projektansvarlig

Michala Mellson¸ kulturmedarbejder, Horsens Kommune
E-mail: mime@horsens.dk
Telefon: 76 29 23 19

3.

Hvad er formålet med projektet?

Formålet med kulturindsatsen i Horsens er:
• At styrke det tværfaglige og tværkommunale samarbejde på
ungeområdet i kulturregionen
• At understøtte udviklingen af de unge kulturskaberes
kompetencer til at udvikle og gennemføre kulturelle
aktiviteter i byens rum
• At fremme talentudviklingen af unge udøvende kunstnere i
forbindelse med deltagelse i kulturaktiviteter
• At etablere de unge som fortsat synlige kulturaktører i byens
rum

4.

Projektets indhold?
Helt kort fortalt

I Horsens afvikles:
Kulturskaberne
En fælles erfaringsplatform for unge, fra de 4 byer, der ønsker at gøre
en kulturel forskel.
I starten af 2018 får 8 unge fra hver af de 4 byer en unik mulighed for
at deltage i projektforløb sammen med ligesindede unge.
Over 2-3 weekender vil de unge blive inspireret til at udvikle og skabe
events via spændende talks og gennem praksis tilegne sig en lang
række projektværktøjer sammen med andre kreative unge.
Workshopforløbet afholdes for 3.gang af den kreative virksomhed
ArtRebels der har specialiseret sig indenfor innovative processer,
kreativt iværksætteri og kulturelle festivaler.
Kulturskaberforløbet i 2018 vil bygge videre på de erfaringer der er
gjort i forbindelse med 2014, 2015 og 2017.
Display Festival
FÆNGSLET er bærer af en tung kulturhistorie, men med retænkningen
af FÆNGSLET, er stedets udtryk, anvendelse og henvendelse også
noget helt andet og mere. Med Display Festival, og det kunstneriske

og kreative festivalgreb, ønskes det, at italesætte stedets muligheder,
nye publikumsgrupper og en anden stedstilegnelse.
Display Festival er en endags-festival, der finder sted på FÆNGSLET
med fokus på unge, musik, mad, kunstneriske installationer og nye
kreative rammer.
Hvordan bidrager projektet til
opfyldelse af målsætningerne i
kulturaftalen?
Hvilke udfordringer arbejdes der
særligt med?

Gennem viden, netværk og praksis styrkes de unge til at være
handleparate.

6.

Hvornår i aftaleperioden afvikles
projektet?

Kulturskaberne: Februar-juni
Display Festival: 8. september

7.

Hvilke effekter vil efterfølgende
kunne konstateres eller
sandsynliggøres? Og hvordan?

Kulturskaberne
At de unge kulturskabere er styrkede og handlingsrettede efter et
gennemført forløb. De unge skaber og afholder mindst et event i
forbindelse med kulturskaberforløbet.

5.

Gennem stærke samarbejder, fokus på kvalitet og et skærpet fokus på
at gøre de unge (med-)deltagende eks. via ungdomsuddannelserne
udvides publikumsgruppen.

Display Festival
Der afvikles en stærk ungeevent med en stor værdi for de unge og en
festival af høj kvalitet.
8.

Hvilke samarbejdsparter indgår i
projektet?

De primære samarbejdspartnere på ungekulturområdet i Horsens er:
• Kulisselageret
• Mærk Byen
•

FÆNGSLET

•
•
•

Display Festival/Foreningen StoneASS
VIA University
Visuelt Gymnasium

