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Hør Lyset, randers. 
Foto: adam mørk.



Den levenDe kulturby
Kulturaftale 2012-2015

du står nu med en ny kulturaftale i hån-
den, hvis vision det er at gøre Horsens, 
 silkeborg, randers og Viborg til levende 
byer, der emmer af kulturelle aktiviteter og 
æstetiske oplevelser for alle borgere.

kulturaftalen skal være med til at skabe 
en stærk kulturel identitet i den østjyske 
region. Her skal kunst og kultur inspirere 
borgerne til kulturel udfoldelse og bevæ-
gelse og give dem mulighed for at tilegne 
sig viden om kulturarv og anden kultur i 
området.

den nye kulturaftale har særligt fokus på 
tre indsatsområder:

•	 Den	kulturelle	byudvikling
•	 Ungekultur
•	 Kulturarvsspor	i	landskabet

IdrætsFestIVaL på søHoLt, sILkeborg.
Foto: troeLs WItter.



Den kulturelle byuDvikling 

kulturregionen ønsker at gøre Horsens, randers, silkeborg og Viborg til byer, der sprudler 
af liv og kulturelle aktiviteter. 

Indsatsen inden for den kulturelle byudvikling skal gøre byrummene til fleksible platforme 
for kunstneriske og kulturelle aktiviteter til glæde for byens borgere. byen skal være scene 
for  koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger, markeder, idræt og bevægelse samt 
fremvisning af store kulturelle begivenheder eller film på storskærm. 

levenDe byrum

01 HIstorIsk teaterLyskoncert på domkIrkepLadsen I VIborg. Foto: rené roaLF. 

02 dans Ved randers oLympIske park. Foto: søren pagter.

03 randers bIg band. Foto: bo amstrup.

04 mIddeLaLderFestIVaL I Horsens. Foto: anders broHus.
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levenDe ungekultur

01  VIbstock, VIborg. 
Foto: rasmus nyLander. 

02  bmX og skate eVent, østerVoLd, randers.  
Foto: bo amstrup.

03  egnsart I kuLturspInderIet, sILkeborg.  
Foto: preben stentoFt.

04  ragnarok, komedIeHuset, Horsens.  
Foto: Jan torp.

04

ungekultur 

en levende kultur inddrager og henvender sig til alle borgere og ikke mindst de unge. de 
unge skal i  nye kulturaftale være med til at sætte deres eget præg på byernes udvikling 
inden for kunst- og kulturområdet. 

derfor etablerer vi netværk og kunstneriske og kulturelle miljøer, hvor unge kan møde an-
dre unge. Her kan de udfolde egne projekter og aktiviteter. projekterne kan være skulptur-
festivaler i udvalgte byrum, grafittiudsmykninger på oversete steder og musik, teater eller 
dans i gamle klosterhaver eller forladte industribygninger.
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levenDe kulturarvsspor

01 spor eFter randrup kIrke, randers kommune. Foto: Hans grundsøe. 

02 sukkertoppen med mossø I baggrunden. Foto: erIk rønHøJ.

03 på eVentyr gennem kLüVers kanaL, sILkeborg kommune. Foto: erIk rønHøJ.

04 sLaggaard banke, Horsens kommune. Foto: FLemmIng kauL.

04

kulturarvsspor i lanDskabet 

bjergbestigninger, cykelture og kanosejlads skal i fremtiden lokke folk op af sofaen og ud i 
kulturregionens naturressourcer og kulturspor.

aktiviteterne er eksempler på nogle af de tiltag, som udvikles i forbindelse med den nye 
kulturaftale. tiltagene skal på en ny og anderledes måde synliggøre de spændende historier, 
som museums- og naturfolk i kulturregionen ligger inde med. både via den direkte personlige 
formidling, samt gennem brug af moderne teknologi.
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www.kulturbånD.Dk
kulturregion østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der 
forener kommunerne Horsens, silkeborg, randers og 
Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænk-
ning og udvikling.
 
samarbejdet blev etableret i forbindelse med indgåelse 
af kulturudviklingsaftalen for 2008 med kulturministe-
riet. udviklingsaftalen for 2008 blev afløst af en treårig 
kulturaftale for perioden 2009 til 2011. denne kultur-
aftale afløses nu af en ny fireårig kulturaftale mellem 
kulturministeriet og kulturregion østjysk Vækstbånd 
for perioden 2012-2015.

ønsker du yderligere oplysninger om kulturregionen og 
om det udviklingsarbejde, der er i gang i øjeblikket, så 
kontakt sekretariatet på tlf. 8915 1439 / 5156 2439 eller 
se kulturregionens hjemmeside www.kulturbånd.dk. 


