
Kulturaftale 2009-2011
mellem KUlTURmINISTeRIeT OG KUlTURReGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND



Kulturministeriet har indgået en treårig kulturaftale med 
Kulturregion Østjysk Vækstbånd, der består af Horsens, 
 Silkeborg, Viborg og Randers kommuner. Aftalen, som løber 
fra 2009-2011, skal med en særlig indsats på kulturområdet 
gøre kommunerne endnu mere attraktive for såvel nuværende 
som kommende borgere og virksomheder.

Kulturaftalen skal katalysere et løft i kvalitet og effektivitet 
indenfor kulturområder i regionen – fra kulturforvaltninger til 
kulturinstitutioner. 

med kulturaftalen udnyttes viden og erfaringer på tværs af 
kulturregionens kommunegrænser gennem nytænkende ud-
viklingsprojekter og dermed styrkes den strategiske udvikling 
i regionens kulturmiljøer. 

De fælles overordnede målsætninger for kulturregionen har 
udmøntet sig i fire temaområder med fokus på kulturens 
tværgående betydning i erhvervsudviklingen, byudviklingen 
og sundhedsfremmearbejdet. 

Temaområde 1:  Kompetenceudvikling på kulturområdet i et 
europæisk perspektiv

Temaområde 2:  erhvervsudvikling gennem kreative alliancer
Temaområde 3:  Udvikling af kreative miljøer med professio-

nelle kunstnere
Temaområde 4:  Kobling af bevægelsesaktiviteter og kultur

I det følgende præsenteres de projekter, som gennemføres i 
forbindelse med nærværende kulturaftale, og de fire tema-
områder vil være gennemgående i de konkrete aktiviteter og 
projekter.

I tidligere tiders håndværk 
ligger oprindelsen til nuti-
dens design.

mens fremstillingen af 
tekstiler førhen var en basal 
nødvendighed for alle kvinder 
og en vigtig del af deres 
sociale dannelse, er det i dag 
blevet en kreativ og rekrea-
tiv proces for de kvinder, der 
har lyst til håndens arbejde 
– nødvendigheden er blevet 
en anden.

Gennem udstillinger, work-
shops og temadage fortæller 
projektet TRÅD om den betyd-
ning, de tekstile håndværk 
har haft gennem historien, og 
videregiver teknikkerne i de 
traditionelle, danske tekstil-
håndværk.

Projektet TRÅD er tilegnet 
enhver med holdning og 
mening og nysgerrighed over 
for beklædning og tekstiler. 
TRÅD giver mulighed for at 
udforske og opleve den teks-
tile verden.
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Vandet er et projekt, hvor 
 teatre og kunstmuseer inspi-
rerer hinanden til at skabe 
helt nye former for formidling 
til børn og unge. Projektet 
er et samarbejde mellem re-
gionens fire kunstmuseer, to 
egnsteatre og Kulturprinsen. 

et forløb af international 
orienterede workshops vil 
resultere i seks spændende 
kunstudstillinger og teater-
opsætninger i efteråret 2010, 
alle med det fælles tema: 
Vand. 

Teaterinstruktører vil være 
med til at skabe de fire 

særudstillinger i Silkeborg, 
Randers, Viborg og Horsens 
Kunstmuseer, og de to teater-
forestillinger vil blive opført 
i tæt forbindelse med udstil-
lingerne. Virtuelle IT-installa-
tioner, lavet i samarbejde med 
CAVI (Center for Avanceret 
Visualisering og Interak-
tivitet), vil binde det hele 
sammen til én sammenhæn-
gende, kunstnerisk event. 
Formidlingen vil give børnene 
opdagelseslyst, mulighed for 
at bruge deres sanser og for 
selv at være aktive. Vi vil give 
det unge publikum en ander-
ledes kunstoplevelse, end de 
er vant til! 

Vi ønsker at børn og unge 
bliver aktive brugere af vore 
kunst- og kulturtilbud, og der-
for skal vi møde børnene, der 
hvor de er. moderne børn og 
unge vil gerne deltage aktivt 
i forhold til deres omgivelser. 
De vil gerne lege og  udforske, 
bruge hele kroppen og alle 
deres sanser. De vil have 
mulighed for at bruge deres 
kompetencer, bl.a. inden for 
interaktive, moderne medier. 

Kulturprinsen – Børnekultu-
rens Udviklingscenter – vil 
med sit projekt give regio-
nens kunst- og kulturformid-
lere mulighed for at ekspe-
rimentere med og skabe nye 
former for formidling, som 
formår at udfordre børn og 

unges interesse og nysger-
righed. 

Gennem et inspirerende 
projektudviklingsforløb, vil 
formidlerne få den nyeste 
 viden om bl.a. børnekultur og 
projektstyring, så de bliver i 
stand til at skabe spændende 
kulturprojekter på tværs af 
faglige og kommunale græn-
ser. Til sidst i forløbet udskri-
ves en konkurrence, hvor 4 
vinderprojekter får midler til 
at blive gennemført. Børns 
reaktioner på oplevelserne 
samt viden om de nye model-
ler samles ind. erfaringerne 
gøres nationalt tilgængelig 
af Kulturprinsen, bl.a. på en 
hjemmeside for både børn og 
voksne.

VanDet

tVærfagligt eKsperimentarium  
for formiDling til børn og unge
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– en genvej til oplevelse og 
forståelse af kunsten

Asger Jorn gav i sin tid sine 
samlinger af egne værker 
sammen med en meget 
fornem samling af Cobra-
kunstnerne til Silkeborg 
Kunst museum. Disse verdens-
berømte samlinger omfatter 
i dag vidunderlige malerier, 
skulpturer og grafik men også 
et righoldigt arkiv, der i breve, 
dag- og skitsebøger fortæller 
om ideerne bag kunstvær-
kerne. Danske og udenlandske 
forskere har i mange år brugt 

dette materiale. med Cobra 
Forum bliver dele af dette 
fantastiske materiale nu gjort 
tilgængeligt for alle besøgen-
de på museet. Cobra-kunstens 
særlige fokus på frigørelsen 
af vores iboende kreativitet 
vil således kunne opleves 
med kunstnernes egne ord i 
en  anderledes direkte og ved-
kommende formidling. Sam-
tidig vil skitsebøger og andre 
genstande, som er vigtige for 
forståelsen af kunstværkerne 
men som normalt henlig-
ger i magasiner, bliver gjort 
tilgængelige.

Cobra forum
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– lige ved hånden 

Bestil bogen på nettet og hent 
den måske på din skole, dit 
fitnesscenter, dit indkøbs-
center eller få den bragt til 
døren. Stig på toget, når du 
har downloadet en film til den 
bærbare i bibliotekets medie-
jukebox på stationen eller 
bliv inspireret af bibliotekets 
nyhedsservice på din virk-
somheds intranet.

Tænk hvis biblioteket altid 
var lige ved hånden, når du 
manglede viden, inspiration 

eller oplevelse. Ikke bare som 
de biblioteker, vi kender i dag, 
men også som servicepunkter 
på helt uventede steder i din 
hverdag. Steder på nettet og 
steder i dit eget lokalmiljø.

Projektet vil udvikle og afprø-
ve nye biblioteksservices med 
tilstedeværelse, hvor borger-
ne færdes og tilgængelighed 
på tider, steder og måder, der 
efterspørges. Kombinationen 
af inspiration hentet på net-
tet og biblioteksmaterialer le-
veret lokalt vil blive afprøvet 
i mange varianter.

biblioteKet
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– innovation i Kultur og 
erhverv

Projektet sætter fokus på 
innovation i virksomheder 
og udvikling af kulturinstitu-
tioner. 

I det ene fokusområde skal 
der etableres  samarbejder 
mellem kunstnere og virk-
somheder for at skabe inno-
vation på virksomhederne. 
Det skaber samtidig nye 
 arbejdsområder for kunst-
nere.

Projektets andet fokusom-
råde er at udvikle deltagende 
kulturinstitutioner ved at 
etablere et samarbejde mel-
lem en erfaren leder af en 
privat virksomhed og en kul-
turinstitution om et konkret 
udviklingsområde. Institutio-
nen drager nytte af virksom-
hedslederens erfaring og 
kompetence på et konkret 
fokusområde – altså en form 
for “mentorordning”.

mød eventyret langs Dan-
marks eneste flod!

Gudenå explorer er et pro-
jekt, der kobler udemotion 
med den gode fortælling, hvor 
både de små og de store histo-
rier får plads.

Vi ønsker at give et indblik 
i den spændende og medri-
vende kultur- og naturhisto-
rie langs Gudenåen samtidig 
med, at deltagerne får sved på 
panden, pulsen i vejret, røde 
kinder og masser af frisk luft!

Der er mulighed for at gen-
nemføre den store udfordring 
i form af en vandre- eller 
cykeltur fra Gudenåens kilder 
i Tinnet Krat til Tørvebryg-
gen i Randers, eller man kan 
deltage i de mange kortere 
guidede ture.

Alt sammen foregår i uge 21 
fra lørdag den 16. maj til søn-
dag den 24. maj 2009.

Kultu·HVerV guDenÅ explorer
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Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der for-
ener kommunerne Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens i et 
kulturelt fællesskab med fokus på viden, erfaring, nytænkning, 
strategi og udvikling. 

Ønsker du yderligere oplysninger om Kulturregion Østjysk 
Vækstbånd og de projekter, der i øjeblikket gennemføres i for-
bindelse med Kulturaftalen 2009-2011, så kontakt sekretariatet 
på tlf. 8915 1439 / 5156 2439 eller kig ind på kulturregionens 
hjemmeside www.kulturbånd.dk – her vil du også kunne finde 
information om nye projekter, der er på vej.

www.KulturbÅnD.DK


