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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Syddjurs Egnsteater
Peter Mohlin Kring
KulturHotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde
pr@syddjursegnsteater.dk
25749999

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Heksejagt (Arbejdstitel)

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Heksejagt er en interaktiv teaterforestilling, der formidler en
væsentlig del af Danmarks historie om kvindeundertrykkelse
og faren ved magtfulde demagoger i det område, hvor
Herremanden Arenfeldt gik amok med hekseprocesser i
1680’erne.
Som publikum træder du ind i en levende 1600-tals
minilandsby, der skal fejre bryllup. Du bliver inviteret med som
gæst fra en af de to familier, men brylluppet forvandles med
gommens dødsfald til en begravelse og efterfølgende
hekseproces. Publikum er involveret hele vejen igennem
forestillingen. Metoden med totalteater sørger for at historien
fænger de teenagere, som ellers kan synes både teater og
historie er støvet. Det brede tværinstitutionelle samarbejde
sørger for, at projektet har en stærk lokal opbakning og
forankring, og skaber et unikt regionalt kulturprodukt.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:

1. Formidle en vigtig del af danmarkshistorien (om frygt og
forskrækkelse over for det ukendte, som gennem tiden har
være aktuel og med globaliseringen bliver mere og mere
aktuel) i det regionale område, hvor hekseprocessen sted, ved
at lave en flot og interaktiv totalteater forestilling.

2. Skabe en forestilling, der gennem sit engagerende metodevalg
gør fortællingen spændende for teenagere, der måske synes
historie og teater er støvet.
3. Videreudvikle samarbejdet mellem de mange forskellige
aktører og lade nye komme til, som fandt sammen ifm.
Aprilfestival 2018, og som ved at forene deres kompetencer
giver et unikt regionalt kulturprodukt.
Sådan bidrager Heksejagt til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Metoden med at lave involverende totalteater ved at inddrage
en række lokale aktører er både eksperimenterende og falder
ind under indsatsområdet ”Kultur og kreative miljøer”.
Derudover indeholder skoledelen af projektet en
demokratiserende vinkel, som falder fint i tråd med
indsatsområdet ”Kultur og kompetencer, børn og unge”
Det særligt regionale præg, som projektet har bidrager også til
udviklingen af kulturlivet på Djursland og understøtter dermed
det gode liv og indsatsområdet ”Kultur og landdistrikter”

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
1. Skabe en forestilling Djursland kan være stolt af.
2. Afprøve metoder med publikumsinddragelse og
identificere de elementer som engagerer og involverer
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eleverne i skoleforestillingerne, samt videreføre disse i
egne fremtidige projekter og dele erfaringerne i både
nationalt og internationalt fora.
3. Ende med at være så glade for de involverede
samarbejdspartnere, at vi planlægger endnu et
samarbejde med en eller flere medvirkende aktører.
Projektets konkrete mål

15-16 opsætninger (7-8 skoleforestillinger og 8-9 offentlige) af
forestillingen for i alt 900-1000 forventede publikummere.
1 udstilling med regionale kunstnere under temaet heksejagt
Få mindst 85% positiv tilbagemelding om elevernes oplevelse
ved skoleforestillinger samt have øget publikums åbenhed
overfor de som er anderledes.
Aktivere mindst 6 partnere i projektet, der alle bidrager aktivt.
(SDET, KULS, MAD, AMATØR1, AMATØR2, BIBLO)

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Se beskrivelse af Projektets konkrete mål ovenfor og de to
vedhæftede bilag med titlerne
”Samarbejdsbrochure 1.1” og
”SDET Heksejagt - Uddybende beskrivelse af projektets
baggrund, metodeovervejelse og organisering - ansøgning til
De regionale kulturudviklingsmidler”

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2019 primo/medio september: Møde på hver enkelt skole i
kommunen for at vække interesse for deltagelse
2019 medio september: Skabe interesse hos
kunstnerforeninger gennem personlig kontakt og infomøde
2019 Infodag lørdag 16. november for alle interesserede
(voksne) frivillige aktører. Derefter løbende sparring med
interesserede
2020 medio januar: Udsendelse af noder og sange til alle
medvirkende kor.
2020 Workshop for alle frivillige i weekenden uge 8 med
udvikling af landsbyens liv. Derefter løbende sparring og
modning af bidrag
2020 Kordag lørdag 7. marts
2020 Ultimo Maj: fremlægge projektet på ASSITEJ’s
verdenskongres i Tokyo
2020 Produktionsperiode af selve forestillingen 3 august - 27
August.
2020 Premiere fredag 28. August, efterfølgende
forestillingsperiode til 11. september
2020 Ultimo september – evaluering forestået af Syddjurs
Egnsteater personale

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Syddjurs Egnsteater producerer forestillingen og er
projektejer. Teaterleder Hege Tokle skriver manuskript,
Thomas Bæhring ansættes som projektkoordinator og Ketil
Koldstad ansættes som instruktør. Amatørteaterforeningerne
udvikler selv deres karakterer og deres historie med assistance
fra Syddjurs Egnsteater.
Derudover planlægges en række samarbejder med andre
lokale aktører som nævnt i bilagsdokumenter.
Projektet er stadig i sin spæde opstart, og der sker således

Evt. andre samarbejds-
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partnere og deres rolle i
projektet

stadig en udvikling i både samarbejdskredsen og de
muligheder vi ser i hinanden. Derfor skal nedenstående liste
(medmindre der står har give tilsagn) mere ses som et
idekatalog, hvor flere parter vil komme på.
1. Amatørteaterforeninger som Dilettanterne fra Thorsager
(har givet tilsagn), Rønde Amatørteater (har givet
tilsagn), pensionistforeningen og andre, som kunne
tænke sig at være en af del af den levende kulisse eller
hjælpe til i ”omklædningen”
2. Lokal restaurant/madentreprenør, som kunne tænke sig
at lege med mad fra 1600tallet. (Måltidssnedkeren har
givet tilsagn)
3. Musikunderviser der kan udarbejde middelalderkorsange, instruere korledere, afholde kordage og
koordinere optrædende (Kuls underviser Vibe Ulbrandt
har givet tilsagn)
4. Liv i minilandsbyen: Erik Peitersen står på pladsen
under første spilleweekend og maler billede i sit projekt
”Outdoor”. (Kuls har givet tilsagn gennem leder
Christen Frost)
5. NRGi værdipulje med tilskud til LED-belysning (har
givet tilsagn)
6. Syddjurs Bibliotek med litteratur anbefalinger om
hekseforfølgelse, trolddom og middelalderen (Har givet
tilsagn)
7. Syddjurs Kommune til at være behjælpelig med diverse
ifm. afvikling og overdragelse af rekvisitter fra
Middelaldermarked. (Har givet tilsagn til dette)
Desuden søges om økonomisk støtte hos kommunen.
8. Kunstnersammenslutninger, der kan bidrage til en
kurateret og tematisk udstilling om heksejagt.
Eksempelvis Syddjurskunstnere, Rønde Kunstforening eller
Ebeltoft Kunstforening.
9. Syddjurs og Norddjurs Kommunes skoleafdeling.
Skolerne kan i de i boglige timer dykke ned i
hekseforfølgelser, kvindehad og demagoger i deres
undervisning
• Derudover har skolerne mulighed for at eleverne
selv kan involveres på følgende måder i de
forestillinger som skolerne overværer:
Elever kan få roller i forestillingen. Syddjurs
Egnsteater kommer en dag og instruerer.
Eleverne kan i hjemkundskab lave
forestillingsmaden selv, efter vores skabelon.
Eleverne får mulighed for selv være kor,
hvor musiklæreren instruerer.
Skolens musiklærere kan deltage i vores
”workshop for musiklærer”
10. Museum Østjylland og eller Gl. Estrup kan bidrage med
undervisningsmateriale, historisk hekseinformation etc.
11. En af produktionsskolerne på Djursland: Lave
kostumer, hegn, kulisser, backstage-bespisning m.m.
12. Kalø Økologiske Landbrugsskole eller anden dyreholder,
der bringer dyr med i den levende landsby
13. Tekniker elever til at hjælpe med lyd/lys
14. Filmretning på ungdomsuddannelse til at lave korte
videoer op til projektets premiere
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15. Kulturskolen med kreativt indhold til forestillingen
16. Der er desuden en intention om at samarbejde udover
kommunegrænserne, så projektet bliver regionalt
funderet.
17. ASSITEJ (internationale sammenslutning af børne- og
ungdomsteatre) hjælper med vidensdeling og inviterer
Syddjurs Egnsteater til at fremlægge projektets proces
og fremskridt på Verdenskongressen 2020.
18. SceNet og kontakter herigennem kommer til at spille en
rolle i projektet, både til udviklings-sparring, forslag til
eventuelle samarbejdspartnere og ved at projektets
erfaringer og konklusioner deles gennem netværket
efter projektets afslutning.
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Over de næste tre år er det planen at udvikle flere
engagerende forestillinger til folkeskolernes ældste klassetrin
udover kommunegrænsen, og alle erfaringer fra projekt
Heksejagt kan her overføres nærmest en til en.
Derudover er der internt i Syddjurs et børnekulturelt netværk
(med meget lav samarbejdsfrekvens), hvor flere bekræftede
aktører er med, ligesom Syddjurs Egnsteater tidligere
samarbejdet med eksempelvis Rønde Amatørteater. Derfor er
målet at genoplive og styrke allerede eksisterende bånd,
ligesom forhåbningen er at trække aktører fra eksempelvis
Norddjurs Kommune med ind.
Syddjurs Egnsteater holder oplæg om processen, og hvordan
det lykkes at engagere unge i den sværeste teatermålgruppe,
til ASSITEJ’s (den internationale sammenslutning af børne- og
ungdomsteatre) verdenskongres i Tokyo 2020.
På nationalt plan er det målet at holde oplæg om processen til
Kulturmødet Mors 2020 (deltagelse på Kulturmødet Mors er
endnu ikke bekræftet)
Syddjurs Egnsteater forestår en evaluering af hele projektet,
denne evaluering vil involvere alle samarbejdspartnere og skal
gerne munde ud i en rapport samt en eller to brochure(r) med
gode råd til at engagere teenagere i historie og kultur og
samarbejde på tværs af interesser.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Projektet styrker det tværkulturelle samarbejde og undersøger
hvordan billedkunst, scenekunst, musikundervisning og
hjemkundskab kan understøtte hinanden og formidle historie
og teateroplevelse til nye målgrupper.
Det får udenlandske øjne til at se hvilke styrker der ligger i
tværinstitutionelt samarbejde, og hvordan det samarbejde kan
muliggøre en totaloplevelse som fænger teenagere, der er
fremmede overfor både teater og kulturhistorie.
Projektet udvikler desuden en tværinstitutionel
samarbejdskompetence mellem forskellige kulturaktører på
Djursland, og sikrer en vidensdeling blandt disse aktører om
værktøjer der kan hjælpe til at engagere nye målgrupper.
Resultaterne og erfaringer fra dette projekt forventes at
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bruges i et mindre projekt med internationalt perspektiv.
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Projekt Heksejagt fortæller en unik regional historie i et
samarbejde mellem mange forskellige aktører på Djursland, og
skaber på den måde et regionalt kulturprodukt som forener
diverse institutioner og kunstformer på en hidtil uset måde.
Projekt Heksejagt er desuden med til at genoplive og styrke
det netværk som blev skabt i forbindelse med Aprilfestivalen
2018

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter

Lønudgifter

Aktiviteter

I alt

År 1
Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Kunstnerisk personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Forsikring af frivillige m.m.
Ophold/ rejse i forb. m.
produktion
Revision
Evaluering

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet entre/ salg af forestilling
I alt

År 2

År 3

I alt

250.000
100.000
463000
15000
585.000
100.000
57.000
30.000
103.000
2.000
5.000
1.775.000

År 1

År 2

250.000
25.000
695.000

Bevilget/ikke
bevilget
Ej bevilliget
Ej bevilliget
Bevilliget

50.000
245.000

Ej bevilliget
Bevilliget

460.000

Bevilliget

50.000
1.775.000

Ej bevilliget
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År 3

I alt

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Sølund Musik-Festival
Lasse Mortensen
Dyrehaven 10c, 8660 Skanderborg
lmt@solundfestivalen.dk
+45 40411308

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen
samt bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv
at engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal
komme fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks.
kommuner, stat, EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt
formål, der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i
projektansøgninger via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks.
erhverv, uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på
tværs af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Music Unites Europe (MUE)
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Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Music Unites Europe er et international seminar for musikere
med udviklingshandicap. Deltagerne kommer fra flere eu lande.
Seminaret afvikles i juni måned. Seminaret skiller sig ud fra de
tidligere holdte seminarer på området. MUE er bygget op af
kursisterne, der sender os, de ønsker og ideer, de har til
seminaret. Idekataloget, blandet med vores ønske om at
"skubbe" dem ud af deres comfortzone, bliver efter
mulighedernes kunst afprøvet. MUE skal være stedet der
stimulerer og udvider kursisternes i forvejen gode musikalske
kompetencer, men det kunne ligeså godt være billedekunst
eller drama/ "skuespilleri". På seminaret bor, sover, spiser og,
ikke mindst, snakker man sammen. Vi er forbavsede over hvor
godt de kommunikerer med hinanden, trods sprogbarrierer.
Seminaret har samtidig til formål at vidensdele kursisternes
udfordringer i livet, sine oplevelser - / - følelser. Deltagerne
oplever der igennem, at det at være udviklingshæmmet giver
de samme udfordringer i livet på tværs af landegrænser og
kulturer.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
At videreudvikle på de erfaringer, vi har gjort os i 2018/2019
omkring de pædagogiske linjer, vi har erfaret for alvor løfter
de allerede kendte musikalske kompetencer ved mennesker
med udviklingshandicap, op på et nyt niveau.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
MUE rekrutterer handicap musikere fra europa, der i et kreativt
fælleskab skal udvikle deres i forvejen gode kompetencer med
sang og musik. I en stærk "fællesramme" sætter vi såvel
Region Midt som Danmark i "føretrøjen", når det drejer sig om
at nytænke og nyskabe "værktøjer" til udviklingen af den
musikalske kultur blandt udviklingshæmmede mennesker.
Igennem MUE dyrkes og styrkes fællesskaber der rækker langt
ud over landets grænser. Seminaret skaber varige kulturelle
kontakter, blandt seminarets deltagere og deres ledsagere.
MUE danner partnerskab med Sølund Musik-Festival, Musik &
Medieværkstedet i Aarhus, samt dens udenlandske partner
skaber.

Projektets konkrete mål

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Vi vil dyrke og styrke den enkelte kursist kreative talent og
kompetencer. Vi vil, ved konstant "at sætte baren højt", vise
såvel fagpersonale som resten af samfundet, at mennesker
med udviklings handicap ofte har meget mere at byde ind med
til fælleskabet, end vi forestiller os. At MUE skaber mulighed
for at kursisterne føler sig som maximalt musiker og minimalt
handicappet musiker.
(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops,
netværk, netværksmøder, deltagere i nye samarbejder
m.m.) Vi ved at vi hvert år har minimum 1 seminar med flere
workshops efter fulgt af flere koncerter. Vi har 2
netvæksmøder årligt i de forskellige partnerlande på skift. Vi
arbejder aktuelt målrettet på at få Finland med i MUE.
Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse: Vi
lejer os ind i Landsbyen Sølunds lokaler, kursusfaciliteter og
kursus hotel. Vi har indgået partnerskab med Sølund MusikFestival, vi søger støtte ved kommune, Region Midt og
8

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

målrettede fonde og sponsorer. Selve seminaret er delt op i
workshops og pratikforløb. Vi planlægger således koncerter i
forbindelse med Sølund Musik-Festival, samtidig arbejder vi
med koncerter i nærområdet. I 2019 var vi bla. på VIA Aarhus
med kæmpe succes.
Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Fremadrettet omkring 2. uge af juni. Der bliver arrangeret 2-3
events i MUE ugen. Altid en afslutnings koncert på store scene
på festivalen, foran 6000 publikummer.
MUE har selvstændig aflønnet leder, der sammen med
seminarie manager og kursister planlægger indhold og
afvikling. Desuden er har MUE sekretær hjælp i 6 til 8 uger
årligt omkring seminariet. Projektleder, seminarie manager og
sekretær aflønnes af MUE. MUE danner partnerskab med
Sølund Musik-Festival, Musik & Medie Værkstedet i Aarhus,
vores udenlandske kursister (bostederne i relation til bands).
The Mumes (DK), Crazy Mike (S), United by Music (NL)
MUE arbejder intenst på at få Finland med i et partnerskab.
Desuden arbejder vi sammen med Musik & Medie Værkstedet i
Aarhus (Tomsagervej)
I partnerskab med Sølund Musik-Festival og Musik & Medie
Værkstedet i Aarhus. Mue har en 5 årig aftale med Sølund
Musik-Festival omkring årlig tilskud og timeforebrug ("lån" af
medhjælpere). Organiseringen vil altid være en selvstændig
MUE leder, samt folk på kortere ansættelse. Vi ønsker MUE skal
udvikle sig selv i eget tempo, med egne metoder og valgte
partnerskaber.
Hvert seminar bliver dokumenteret via en længere film 40 – 45
minutters varighed, denne film ligger åben, og vi annoncerer
med den via vores hjemmeside og fb kanal. Desuden har vi
indledt et samarbejde med anerkendt forskergruppe, der
igennem deltagelse og forskning, skal dokumentere vores
arbejdsmetoder og hvad de betyder for den enkelte kursist. Vi
anbefaler man følger dette link:
1. Kort version: MUE 4 min - https://youtu.be/iZ_b_2d6BGw
2. Lang version: MUE 8 min - https://youtu.be/OZPAr3ou7NU
Såvel kursister, som ledsagere og MUE lederne har med
baggrung i evalueringskemaer årligt evalueringsmøde.
Samtidig ligger der i forskningsprojektets artikler en evaluering
af vores metodevalg.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager
projektet til udvikling af
nye produkter,
kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller
internationalt udsyn?

MUE har været en øjenåbner for rigtig mange mennesker i
forbindelse med koncerterne, men bestemt også for fagfolk, der
har fået lov til at deltage "på sidelinjen" på seminaret.
Mennesker med udviklingshæmning har meget mere at byde
ind med end vi tidligere har troet. De skal udfordres, de skal
evalueres kort og præcist, hvad er godt? hvad er skidt? Vi skal
møde dem i øjenhøjde. Sidst men ikke mindst, får vi præciseret
at det ikke er en " almindelig dag på kontoret" at arbejde med
udviklingshæmmede. Man skal være forberedt, man skal tage
den tid det tager, og man skal bruge en rum tid på at finde
præmissen for samarbejdet. MUE har i den grad sat samfundets
- og fagfolks syn på udviklingshæmmede menneskers evne til
læring, musikals forståelse og lyst til forandring på dagsorden i
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i såvel Danmark som i vores nabolande. Danmark er atter på
vej til at tage førertrøjen på, når det gælder om at udvikle
kreative færdigheder hos mennesker med udviklingshandicap. I
et parallel forløb med MUE(indtil videre kommende 3 år), har
projektet startet et forskningsprojekt op, der skal dokumentere
og videregive de erfaringer MUE gør sig via projektforkløbet.
MUE vil være en musikalsk inspirator og arbejdsmæssig
katalysator, med sin "anderledes" pædagogiske tilgang til
undervisningen. MUE vil "løfte" de udviklingshæmmedes egen
subkultur i Region Midt og langt længere end det.

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af
det regionale kulturliv?

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 1

År 2

År 3

Projektledelse (7500/månedl.)

90000

90000

90000

270000

Projektmedarbejdere

30000

30000

30000

90000

Administrativt personale

20000

20000

20000

60000

2500

3000

3500

9000

38300

40000

42000

120300

6500

6500

6500

19500

45000

45000

50000

140000

Transport
Produktion (hotel, mad leje af
materiel, køb af IT)
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter) Workshop holders,
forskninshold
PR og kommunikation (køb af it
mv)

8000

Revision
I alt

År 1

År 2

10000

28000

15000

15000

17500

47500

2500

3000

3000

8500

251800

256500

266500

792800

Evaluering

Finansiering

10000

I alt

År 3

I alt

Bevilget/ikke bevilget

Region Midtjylland

87500

87500

87500

262500

0 / 262500

Kommune(r)

30000

30000

30000

90000

90000 / 0

0

0

0

0

0/0

0

0

0

0

0/0

20000

20000

20000

60000

0 / 60000

Egen medfinansiering *)
Egen timemedfinansiering i kr.
beregnet som 153,08/
time incl. Pension (350)
Andet (sponsorater)

110000

110000

110000

330000

330000 / 0

53578

53578

53578

160734

160734 / 0

I alt

20000

20000

20000

60000

60000 / 0

321078

321078

321078

963234

640734/322500

Stat
EU/Nordisk Ministerråd
(eller lign.)
Private fonde
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Frontløberne
Julie Melgaard Smidt
Jægergårdsgade 154c, 1.tv, 8000 Aarhus C
julie@frontloberne.dk
40567130

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•
•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.
Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

FART PÅ REGIONENS UNGE

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Et ungekultur-fagligt netværk og vidensplatform, hvor unge
kulturskabere fra regionen får adgang til et opkvalificerende
forløb om at skabe ungekultur. Dertil vil projektet skabe et
netværk og vidensdele en faglighed omkring det at skabe
rammerne for ungekulturens udfoldelse. Projektet håbes at
slutte af med et Ungekulturens Topmøde (såfremt der landes
yderligere ekstern finansiering hertil).

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Projektet skal bygge netværk mellem regionens
ungekulturhuse og -enheder for at skabe en bedre synergi
mellem de unge talentmiljøer og Aarhus som ungekulturens
hovedby. Projektet skal give de unge kulturskabere en styrket
faglighed og inspiration fra hinanden, samtidig med at
organisationerne, de unge engagerer sig i, skal styrke deres
interne netværk, vidensdele og samarbejde på tværs, så de
knyttes tættere sammen og løfter deres niveau.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
- At videreføre erfaringerne med FART PÅ!
Projektlederforløb 2019.
- At skabe et fagligt netværk blandt voksne, der arbejder
med unge i miljøerne.
- At sikre en højere grad af selvuddannelse i
ungdomsmiljøerne.
- At de unge oplever en styrket faglighed og har lyst til at
blive i regionen for at udvikle og udfolde deres
ungdomsliv.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
9 netværksmøder og inspirationsgange for netværket.
36 opkvalificeringsdage for unge kulturpiloter.
30 selvafviklede kulturprojekter faciliteret af unge på tværs af
regionen rundt i regionen.
At afholde ungekulturens topmøde (hvis ekstra finansiering)
1 Publikation med metoder og redskaber til at styrke de unges
faglighed i ungdomskulturhuse og -platforme.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektet vil blive forankret hos Frontløberne i Aarhus, der
gennem det sidste år har udviklet og testet forløbet FART PÅ!.
Projektet har været en stor succes og har derfor givet mod på
at undersøge, hvordan disse forløb kan komme længere ud i
regionen og inspirere lokalt i samarbejde med ungdomshuse
og -platforme. Desuden er ambitionen at knytte platformene
tættere sammen i et regionalt netværk, hvor der skal etableres
en videndelingsplatform.
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Netværksmøderne skal afholdes på skift af de deltagende huse
og platforme. Der vil være en tovholder knyttet til fra
Frontløberne, der sikrer at der følges op på læringer i
netværket løbende.
Opkvalificerings-gangene vil tage udgangspunkt i FART PÅ! På
Frontløberne, men også have fokus på hvordan den viden, de
unge får med sig kan komme ud og blive til mini-forløb for de
lokale ungeplatforme faciliteret ung-ung.
De unges kulturprojekter, der udvikles på forløbene, er
selvfaciliteret i samarbejde med de respektive huse/platforme,
som vil stille rammer og faciliteter til rådighed i projektet.
Ungekulturens Topmøde vil, såfremt der findes midler hertil,
blive afholdt af Frontløberne med faglig sparring og
planlægning med de deltagende aktører.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Se vedhæftning.

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektet ledes af Frontløberne i Aarhus.
Der nedsættes en partnerskabsgruppe med deltagere fra – i år
1:
RAMPEN (Ebeltoft), UKH (Aarhus), SUBHUSET/Slagteriet
(Holstebro), DRIVHUSET (Skive), 3.Sal (Viborg) og yderligere
deltagere fra resterende kommuner vil blive inddraget
løbende.
* Interessetilkendegivelser eftersendes.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektforløbet forventes at kunne leve videre i de deltagende
platforme igennem lokal med-finansiering. Netværket kan
enten egenfinansieres, hvis det viser sig at være værdifuldt,
eller selv-faciliteres efterfølgende.
Publikationen vil være tilgængelig gennem Frontløberne, mens
Ungekulturens Topmøde vil være et one-off arrangement.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Der er hentet inspiration i USKIK, som er Kulturmetropolens
udgave af et lignende netværk og forum for unge
kulturskabere og platforme herfor.
Projektet henvender sig direkte til målgruppen, da det er i
partnerskab med de aktører, der arbejder på feltet. Derfor vil
den vigtigste viden naturligt formidles direkte til målgruppen.
Dog vil Frontløberne også deltage i nationale netværk og
arrangementer, hvor andre regioner vil kunne få indsigt i
læringerne. Fx Ungdommens Folkemøde.

Hvordan skal projektet

Projektet vil blive selvevalueret gennem et spørgeskema og
13
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evalueres?

gennem evaluering med unge deltagere på projektforløbet.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Projektet relaterer til politikken ved at bygge en bedre
infrastruktur blandt regionens ungekultur-miljøer. Det vil i sig
selv være nyt og meningsfuldt, da det er et felt, der er i rivende
udvikling. Gennem projektet skal vi undersøge og diskutere
arbejdsformer og pædagogiske praksisser, der skal udvikles og
dokumenteres. Der findes ganske lidt viden om, hvordan man
bedst faciliterer ungemiljøer for unge i aldersgruppen 16-25 år.
Frontløberne har i efteråret 2019 udgivet bogen HACK DET!
Som er første spadestik til en ny pædagogik, men denne
pædagogik er det forhåbningen at udvikle sammen med de
regionale partnere.
På samme vis gælder det de projektforløb der vil blive udviklet,
hvor FART PÅ! Som Frontløberne har testet i 2019 har givet
nogle metodiske værktøjer, der er samlet i en værktøjskasse.
Værktøjskassen skal udvikles, så den i højere grad giver de
unge mulighed for at selvfacilitere undervisning lokalt i deres
respektive ungemiljøer.

Hvis projektet lykkes vil der oplagt være interesse i at udbrede
erfaringerne ud over kommunegrænserne, og der vil blive
åbnet op for potentielle internationale udvekslinger. Fx til
Manchester, som Aarhus Kommune bygger bro med over de
næste tre år støttet af Kulturministeriet. Her vil der kunne
indlægges en studietur og Kiel, som har udtrykt interesse
herfor ved et nyligt besøg på Frontløberne.
Regional betydning
(Maks 5-10 linjer)
Hvilken betydning har
Projektet vil bidrage med en vigtig udveksling af viden på
projektet for udvikling af det tværs af ungekulturmiljøer. For disse vil der forventeligt
regionale kulturliv?
komme en højere kvalitet af de projekter der laves, samtidig
med at platformene vil kunne tilbyde et fagligt metodekatalog,
som i dag ikke findes på feltet.
På organisatorisk niveau vil projektet betyde et langt bedre
samarbejde på tværs og med et eventuelt Ungekulturens
Topmøde, vil ungekulturen i regionen blive løftet til et hidtil
ikke set perspektiv.
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Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter

År 1

År 2

År 3

I alt

300.000

300.000

300.000

900.000

Projektmedarbejdere 150.000

150.000

150.000

450.000

Projektledelse

Lønudgifter
Administrativt
personale

25.000

25.000

50.000

100.000

Transport

10.000

10.000

10.000

30.000

150.000

150.000

Produktion
Møder/kurser

Aktiviteter

37.500

37.500

50.000

125.000

Køb af eksterne
ydelser (f.eks.
konsulenter)

0

0

0

0

PR og
kommunikation

5.000

5.000

10.000

20.000

10.000

10.000

15.000

35.000

2.500

2.500

5.000

10.000

540.000

540.000

740.000

1.820.000

Revision
Evaluering
I alt

15
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År 1

År 2

År 3

I alt

Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde

270.000

270.000

270.000

810.000

150.000

150.000

Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet (materialer + lokaler)
I alt

30.000

30.000

30.000

90.000

Ungekulturens
Topmøde - ikke
ansøgt endnu.
Bevilget

225.000

225.000

225.000

675.000

Bevilget

75.000
600.000

75.000
600.000

75.000
750.000

225.000
1.950.000

Bevilget

Finansiering
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Bevilget/ikke
bevilget
Ansøgt

6

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune
Forvaltningschef Borgerservice og Biblioteker AAK Carsten Holst
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus c
cholst@aarhus.dk
22138828

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt bidrager til
borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at engagere sig i kulturlivet og
samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
• Udvikling.
• Netværk.
• Internationalt udsyn og samarbejde.
Krav:
•

•
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme fra kilder,
der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat, EU eller
kulturinstitutioner.
Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give tilskud til
projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.
Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål, der
arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger via
partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
• Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.
• Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional forankring
eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv, uddannelse, sundhed
m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter mere end en
kommune.
• Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.
• Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs af
landegrænser.
• Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
• Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.
Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt-overmedarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

FILM-X Midtjylland

Resume
(kort beskrivelse af projektets
indhold, max 15 linjer)

Filmeksperimentariet i København, FILM-X, har siden etableringen været en
stor succes, og Midtjylland har igennem længere tid ønsket sig en lignende
aktivitet, der giver børn og unge mulighed for at eksperimentere med
medieproduktion og teknologi - Så de bliver rustet til at forstå- og indgå i en
virkelighed, der i høj grad er defineret af digitale, visuelle fortællinger.
Da vi samtidig oplever et tiltagende ønske om at aktiviteter, der styrker unges
niveau af media literacy og teknologiforståelse, er det nu tid til at få vores
egen version af FILM-X til Region Midtjylland.
Vi sigter mod at etablere 4 - 6 produktionsstudier på Dokk1, der bl.a. skal
bygge på faglighederne og erfaringerne i Biblioteker- og Borgerservice
indenfor fortælling, pædagogik, teknologi og formidling. Vi ønsker desuden at
bygge videre på erfaringerne fra POV - Media literacy projektet
(www.filmbyaarhus.dk/pov), og FILM-X Midtjylland skal bl.a. koble læringen i
POV med forståelse for teknologi. Studierne på Dokk1 skal suppleres med en
eller flere decentrale aktiviteter på biblioteker og/eller skoler i Region
Midtjylland.
Formål:
Målet for udviklingen FILM-X Midtjylland handler især om at forberede børn
og unge til at indgå i en verden, der i højere og højere grad er defineret af
digitale, visuelle fortællinger. De skal lære at forstå, hvordan de påvirkes af
medier, og de skal selv lære at bruge medierne, så de kan indgå
i samfundsdebatten og deltage aktivt i demokratiet. FILM-X Midtjylland skal
desuden have aktiviteter, der retter sig mod voksne og fritidsbrugere, og som
de kan deltage i uden forudgående forberedelse.

Projektets formål og succeskriterier

FILM-X Midtjylland skal give brugerne mulighed for at arbejde med de
teknologier, der ligger bag den medievirkelighed, de lever i, og FILM-X
Midtjylland skal bygge bro mellem forståelsen af fortælling og forståelsen af
medieteknologi. FILM-X Midtjylland bygger videre på erfaringerne fra FILM-X,
men skal samtidig skabe nye læringsrum, hvor brugerne kan arbejde med
nyheder, fake news, FN´s verdensmål og andre formater, der adresserer
udfordringerne i tidens medievirkelighed.
FILM-X Midtjylland forholder sig således til bl.a. artikel 4, 9, 16 og 17 i FN´s
verdensmål, og styrker innovation, kvalitetsuddannelse, borgernes muligheder
for aktivt medborgerskab og skaber grundlag for handlingsrettede
partnerskaber.
Bidrag til Region Midtjyllands kulturpolitik:
Projektet rækker ud til alle kommuner i Region Midtjylland – både i selve
udviklingsfasen og i den efterfølgende drift. Undervisningsforløbene og
aktiviteterne vil blive tilgængelig for alle regionens kommuner.
Som en del af det regionale sigte, vil der blive udviklet formater, der gør det
muligt at gennemføre FILM-X forløb decentralt i regionens kommuner. Det er
tanken, at POV skal bruges som forberedelse til et besøg i FILM-X Midtjylland
og efterfølgende til at forankre et besøg i FILM-X i den efterfølgende
undervisning. POV-metoden vil også blive bragt i spil i forhold til udviklingen af
de egentlige aktiviteter i FILM-X Midtjylland, og det er tanken, at FILM-X
Midtjylland skal være en del af den langsigtede, centrale forankring af POV.
FILM-X Midtjyllands fokus er storytelling og kreativitet, og vil derfor direkte
understøtte den eksisterende kulturaftale, som også har disse sigter.
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I konceptudviklingen undersøges det, hvordan projektet kan fremme og støtte
talentudvikling samt være en del af en større fødekæde indenfor blandt andet
film- og mediebranchen. FILM-X Midtjylland vil dermed (på sigt) styrke både
fødekæde og talentudvikling inden for den midtjyske film- og medieindustri.
Succeskriterier:
• Indgåelse af konkrete partnerskabsaftaler for ’FILM-X Midtjylland’ i 2019
• Udvikling af koncept og gennemførte testforløb i 2020 og 2021
• Udvikling og etablering af eksperimentarieaktiviteter på Dokk1
• Udvikling og etablering af eksperimentarieaktiviteter til biblioteker, skoler
eller institutioner i Region Midtjylland
• Central forankring af POV i samarbejde med FILM-X Midtjylland
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk, netværksmøder,
deltagere i nye samarbejder m.m.)
• Udvikling af koncept for FILM-X Midtjylland, herunder organisatorisk setup og bæredygtig økonomisk model for fremadrettet drift
• Afprøvning og indarbejdning af aktiviteter rettet mod førskolebørn og
børn i indskolingen som en del af konceptet og fødekæden til både FILM-X
og POV, for derigennem udvikle og afprøve medieorienterede læringsrum
på skoler, i biblioteker og i dagtilbud forskellige steder i Region
Midtjyllands kommuner
• Minimum 4 gennemførte prototypetestforløb i løbet af 2020 og 2021
fordelt på forskellige aldersgrupper
• Udvikling og etablering af mindst 4 produktionsorienterede aktiviteter på
Dokk1
• Udvikling af mindst 2 produktionsorienterede aktiviteter, som skal kunne
foregå på biblioteker, skoler eller andre steder i en eller flere af
kommunerne i Region Midtjylland

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførsel:
Der etableres en projektorganisation med en stærk og bred styregruppe. I
styregruppen inkluderes de primære interessenter herunder Aarhus
Kommune, 1-2 øvrige kommuner i Region Midtjylland og Det Danske
Filminstitut. Styregruppen udarbejder konkret projekt- og tidsplan sammen
med projektledelsen.
Projektledelse og projektgruppe udvikler i samarbejde med
samarbejdspartnere, herunder følgegruppe, koncept og får ansvar for
prototypetestforløb. Dette inkluderer minimum to udviklingssessioner med
udvalgte partnere og videns personer på tværs af Region Midtjylland.
Udviklingssessionerne skal bruges til at sikre fokus i testforløb samt udvide
mulighedsrummet for konceptudviklingen. Udviklingssessionerne afvikles
forskellige steder i Region Midtjylland.
Ved brug af bl.a. design thinking som metode samt erfaringerne fra POVprojektet, udarbejdes og gennemføres der minimum fire prototypetestforløb i
samarbejde med skoler og evt. dagtilbud. Testforløbene gennemføres i Aarhus
og minimum to andre kommuner i Region Midtjylland. Det kan være på
biblioteket, i et dagtilbud, en skole eller en deltagende medie- eller
filmvirksomhed.
På baggrund af erfaringerne fra udviklingsforløbet etableres 4 -6
produktionsaktiviteter på DOKK1 og mindst to aktiviteter, der skal foregå
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andre steder i Region Midtjylland.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt. milepæle
undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Organisering
(ledelse, partnerskab og rolle,
styregruppe mv.)

Efteråret 2019 – De overordnede aftaler indgås med de øvrige kommuner
i Region Midtjylland*. Rammeaftale indgås med Det Danske Filminstitut.
Endelige aftaler indgås med Filmby Aarhus og evt. film- og
medievirksomheder i Region Midtjylland
Projektstart med nedsættelse af organisation (styregruppe, følgegruppe,
projektleder og projektgruppe). Projektplan udarbejdes og godkendes at
styregruppen
Foråret 2020 – Projektgruppe inkl. projektleder, påbegynder
udviklingsarbejdet i samarbejde med bl.a. DFI, Filmby Aarhus og de
deltagende kommuner i Region Midtjylland
De første tre prototypetest gennemføres i samarbejde med skoleklasser
(evt. dagtilbud) i Region Midtjylland
Efteråret 2020 – De sidste tre prototypetest gennemføres i Region
Midtjylland
Koncept tilrettes på baggrund af testforløbene.
Foråret 2021 – 1-2 testforløb af de tilrettede prototyper gennemføres.
Etablering af de endelige FILM-X Midtjylland aktiviteter påbegyndes
Efteråret 2021 - Etablering af de endelige FILM-X Midtjylland aktiviteter
fortsættes
Foråret 2022 - Film-X Midtjylland åbner med mindst 4 centrale
medieproduktions-aktiviteter på DOKK1 og mindst 2 decentrale
aktiviteter i andre kommuner i Region Midtjylland

(*) Projektet modtaget støtteerklæringer fra følgende kommuner: RingkøbingSkjern, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Ikast-Brande, Randers,
Norddjurs, Syddjurs, Odder og Aarhus (Aarhus, Gellerup, Lystrup samt
Aarhusianske gymnasier) Herudover forventes Ringkøbing-Skjern, Norddjurs,
Syddjurs, Odder, Randers og Viborg Kommuner at indgå aktivt i projektet.
Støtteerklæringer kan eftersendes, hvis ønsket.
Styregruppe – Borgerservice og Biblioteker (Aarhus Kommune), Filmby
Aarhus, 1-2 kommuner i Region Midtjylland, Det Danske Filminstitut,
Magistratsafdelingen for Børn og Unge (Aarhus Kommune), projektleder.
Projektledelse – placeret i Borgerservice og Biblioteker (Aarhus Kommune).
Projektgruppe – projektleder, medarbejdere fra Borgerservice og Biblioteker,
samt 2-3 projektmedarbejdere fra samarbejdspartnerne i projektet, herunder
de øvrige kommuner i Region Midtjylland.

Evt. andre samarbejdspartnere og
deres rolle i projektet

Følgegruppe – repræsentanter fra (øvrige) samarbejdskommuner og
deltagende medie- og film-virksomheder i Region Midtjylland, Det Danske
Filminstitut evt. 1-2 film- eller medievirksomheder placeret i Region
Midtjylland. Vi vil gerne tilbyde Region Midtjylland en plads i følgegruppen.
Skoler, gymnasier og dagtilbud fra de deltagende kommuner i Region
Midtjylland i forbindelse med gennemførelse af prototypetestforløbene.
Bibliotekerne i Region Midtjylland vil være umiddelbare partnere og
sparringspartnere i projektet. Disse har i forskelligt omfang samarbejde med
skoler og daginstitutioner i egne kommuner.
I kommuner hvor bibliotekerne ikke ønsker eller har mulighed for at deltage
tages i stedet kontakt direkte til lokale uddannelsesinstitutioner.
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Hvordan skal projektet forankres
eller videreføres efter
projektperioden

FILM-X Midtjylland forankres i et samlet film- og medieeksperimentarium på
Dokk1, hvor der vi være produktionsfaciliteter fordelt på 4 - 6
produktionsrum. Projektet forankres desuden via mindst 2
produktionsrum/aktiviteter, der skal lokaliseres på biblioteker, skoler eller
institutioner i en eller flere af Region Midtjyllands kommuner.
POV skal være med til at sikre FILM-X Midtjyllands udbredelse og forankring Bl.a. via de 8-9 POV-videnscentre, der er etableret eller er under etablering i
Region Midtjylland. POV-metoden skal indgå i arbejdet før og efter et besøg i
FILM-X Midtjylland, og skal være med til at koble et besøg i FILM-X Midtjylland
med skolens øvrige undervisning.

Hvordan skal resultater og læring
formidles?

Det udviklede koncept i denne projektansøgning formidles gennem
bibliotekernes regionale, nationale og internationale netværk og samarbejder,
herunder gennem skoletjenester og ULF (Aarhus - https://ulfiaarhus.dk/ )
m.m.
Hertil gennem DFI og Filmby Aarhus’ ditto og via POV´s omfattende netværk i
Region Midtjylland.
I samarbejde med Børn og Unge i Aarhus Kommune aftales formidling til
skoler og daginstitutioner i Aarhus og de øvrige deltagende kommuner. Det
samme i de øvrige deltagende kommuner.
Det er oplagt at indtænke POV´s samarbejde med foreningsdrevne biografer i
FILM-X Midtjylland, så der bliver en platform for at afholde festivalaktiviteter,
der rækker ud i hele Region Midtjylland. Det kan være med til at styrke
rekrutteringsgrundlaget til FILM-X Midtjylland og være med til at sikre
projektets regionale udbredelse.

Hvordan skal projektet evalueres?

Med udgangspunkt i afholdte testforløb og de indgåede partnerskabsaftaler
analyseres og tilrettes konceptet. De mange stærke fagligheder, der er
involveret i FILM-X Midtjylland, skal alle bidrage til den løbende evaluering af
projektet. Det er vigtigt for os, at de kommende slutbrugere involveres i
udviklingen af FILM-X Midtjylland, og vi vil hele projektets løbetid indsamle
evalueringer fra de kommende brugere.
POV samarbejder med læreruddannelsen i Region Midtjylland, og vi ser gode
muligheder i at bringe samarbejdet i spil i forhold til evaluering og formidling
af projektets resultater.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet til
udvikling af nye produkter,
kompetencer, arbejdsformer,
værktøjer, netværk eller
internationalt udsyn?

Projektet har til formål at styrke børn og unges kompetencer inden for media
literacy, herunder at bruge filmmediet på tværs af forskellige fagligheder fx i
folkeskolen, hvorigennem faglige mål styrkes – også hos børn og unge, der
f.eks. har sproglige udfordringer eller mere traditionelle undervisningsformer
når det handler om sprog, læsning, fortælling og sproglige begreber.
FILM-X Midtjylland har potentiale til at blive et fyrtårn blandt aktiviteter
(primært) rettet mod børn og unge, og FILM-X Midtjylland bliver et unikt
læringsrum, der adresserer mange af de udfordringer, nu- og fremtidens
medievirkelighed byder på.
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Regional betydning
Hvilken betydning har projektet for
udvikling af det regionale kulturliv?

Der findes ikke et tilsvarende læringsrum i Europa, og der er gode muligheder
for, at FILM-X Midtjylland kan eksporteres - både nationalt og internationalt.
(Maks 5-10 linjer)
FILM-X Midtjylland skal være et aktiv for Region Midtjylland, og erfaringerne
fra FILM-X i København viser, at brugerne kommer fra hele Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Vi har modtaget udviklingsstøtte fra DFI, og
de ser Region Midtjylland som en central medspiller ift. at sikre FILM-X
Midtjylland en solid regional forankring. Det er vores forventning, at brugerne
af FILM-X Midtjylland kommer fra hele Region Midtjylland, og at de decentrale
aktiviteter sammen med POV vil sikre, at FILM-X Midtjylland bliver et aktiv for
hele regionen indenfor:
•
•

•

Styrkelse af læringstilbud - målrettet børn og unge - med de særlige
kombinationer af det bibliotekerne kan kombineret med det filmiske
univers.
Styrkelse af media literacy kompetencer hos børn og unge og
derigennem også en styrkelse af fødekæden i den vestdanske medieog filmindustri.
Styrkelse af den tidlige talentindsats som en vigtig brik i fødekæden i
den vestdanske film- og medieindustri. Med den nye filmaftale der
sikrer Region Midtjylland statsmidler til filmproduktion på 24 mio. kr.
ekstra om året i 5 år, er det vigtigt, at der etableres flere stærke filmog medie tilbud til børn og unge, så interessen for de digitale
fortællinger tændes og kompetencer opbygges fra de helt unge år.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan tilføje nye linjer og
udgiftsposter, hvis I får behov for det.
Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Buffer 10 %
I alt

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller lign.)

År 1
250000
100000

År 2
250000
250000

År 3
250000
250000

I alt
750000
600000

100000
40000
100000

1000000
40000
450000

1000000
20000
450000

2100000
100000
1000000

5000
5000
60000
660000

5000
5000
200000
2200000

20000
5000
5000
200000
2200000

20000
15000
15000
4600000
50600000

År 1

År 2

År 3

I alt

225.000
235.000
200.000

225.000
400.000
400.000

225.000
400.000
400.000

675.000
1.035.000
1.000.000

22

Bevilget/ikk
e bevilget
Ansøgt
Bevilget
Bevilget

Private fonde
Andet
I alt

0

1.175.000

1.175.000

2.350.000

960.000

2.200.000

2.200.000

5.060.000
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TBA

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

POPMACHÉ
Sara Løvschall Grøntved
Jægergårdsgade 154 C, 1.
kontakt@popmache.com
42213537 // 23293185

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,

tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.
Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

COLLECTION TOUR

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

POPMACHÉ vil i samarbejde med Fonden VoxHall, Horsens
Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum og Skovgaard Museet
udvikle et nyt koncept for formidlingsevents med foreløbig tre
til afholdelse i foråret 2020 - et på hvert museum - der tager
udgangspunkt i museets samling og strategi.
Vi inviterer billedkunstner Mads Borre til at arbejde med
fotodokumentationen af museets samling for at vise elementer
af denne på ny, hvilket vil fungere som grundlaget for den
tværkunstneriske oplevelse og skabe en kobling til museet.
Denne nyfortolkning af museets samling vil præsenteres i
samspil med en musikalsk oplevelse, hvor bandet Tundra vil
spille skøn eksperimenterende popmusik arrangeret til den
specifikke visuelle oplevelse på det enkelte museum.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Vi ønsker at styrke forholdet mellem lokal ungekultur og lokale
kunstinstitutioner, således at kendskabet til og interessen i
billedkunsten styrkes hos den unge befolkningsgruppe.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik:
Med projektet COLLECTION TOUR ønsker vi at bidrage til en
udvikling af eksperimenterende kunstformidling på tværs af
Region Midtjylland, da en ny måde at opleve kunst på skærper
kunstinteressen hos nye brugergrupper. Vi lægger særligt
vægt på at formidle en relation til institutionerne for den lokale
ungekultur, således endnu flere får glæde af kunsten, samt at
den unge brugergruppe oplever kunsten som tilgængelig og
interessant, da denne indeholder vigtige dannelsespotentialer. Derudover vil en relation mellem lokal ungekultur
og institution også fordre udviklingen af nye kreative miljøer.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Vi ønsker at skabe bæredygtige relationer mellem
lokalsamfund og kulturinstitutioner i regionen. Lige så vel som
vi ønsker at udvikle måden man formidler kunst og kulturarv
på museerne, så den bliver mere relevant og tilgængelig for
unge, samt hente indsigter, der kan danne grundlag for
udarbejdelsen af værktøjer, som museerne i fremtiden kan
benytte i arbejdet med ungekultur.

Projektets konkrete mål

Afholdelse af tre arrangementer på tre forskellige museer:
Holstebro Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum og Skovgaard
Museet.
Indsamling af data til udviklingen af nye formidlingsværktøjer.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
I samarbejde med kunstinstitutionen vil vi indsamle
information om deres unge målgruppe, ungekulturen i
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lokalsamfundet og udvikle en kommunikationsstrategi til det
lokale område.
De tre kunstinstitutioner har alle særegne træk og samlinger.
Vi ønsker at skabe formidlingsaktivitet tilpasset museets
mission og identitet samtidig med, at aktiviteterne har en
eksperimenterende og nytænkende karakter. Derfor vil
billedkunstner Mads Borre udvikle en stedsspecifik, visuel
oplevelse til det enkelte museum, som præsenteres i samspil
med bandet Tundra, der med udgangspunkt i Mads Borres
arbejde vil producere et særligt live-arrangement specifikt til
det enkelte museum. Det er i denne forbindelse vigtigt at
påpege, at udgangspunktet for dette arbejde er museets rum
og samling.
Med støtte fra Fonden VoxHall vil POPMACHÉ kunne stille
teknisk udstyr til rådighed for det musikalske indslag. Vi vil
derudover også stå for markedsføring, afvikling af
arrangementet samt andre praktiske foranstaltninger som
kontakt til lydmand osv.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Start februar 2020
Afslutning maj 2020
Arrangementerne vil som udgangspunkt afvikles i april 2020

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

POPMACHÉ vil fungere som styregruppe for projektet, der vil
udvikles i partnerskab med de enkelte kunstinstitutioner og de
ovennævnte kunstnere.
Fonden VoxHall støtter projektet ved at betale for leje af
lydudstyr og markedsføringsbudget. Derudover vil Fonden
VoxHall også fungerer som sparringspartner for projektet.
Vi søger også finansiering til projektet hos Bikubenfonden og
Poul Johansen Fonden.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Som en del af processen vil vi dokumentere arbejdsmetoder,
strategi, erfaringer og udbytte, både visuelt og qua den
indsamlede data, hvilket på lang sigt skal føre til udviklingen af
en drejebog med værktøjer til udvikling af museumsformidling
i regionen.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Vi sigter mod at udarbejde en drejebog til regionens museer,
som udvikles i samarbejde med de involverede parter på
baggrund af projektet. Derudover vil vi producere andet
fagmateriale til udgivelse i brancherelaterede tidsskrifter.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Vi vil udarbejde en projektrapport i samarbejde med
institutionerne, som skal danne grundlag for udviklingen af
formidlingsværktøjer til regionens kulturinstitutioner.
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3

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Projektet er i sin essens et udviklingsprojekt, hvor nye
værktøjer til eksperimenterende museumsformidling skal
tilgængeliggøre de lokale institutioners faglighed for en ung
brugergruppe. Projektets tværkunstneriske arbejdsformer skal
på sigt kvalificere udviklingen af en række konkrete
formidlingsværktøjer til Region Midtjyllands kulturinstitutioner.
Projektet danner en relation mellem lokale kulturinstitutioner
og lokal ungekultur. En stærkere relation mellem lokale unge
og kulturinstitutioner vil bidrage til udviklingen af dannende
samfundsborgere. Derudover kan kulturinstitutionerne
facilitere en øget sammenhængskraft og udviklingen af nye
kreative miljøer lokalt.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport

Aktiviteter

Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

I alt
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År 1
28000 kr.

År 2
0

År 3
0

0
0
7000 kr.

0
0
0

0
0
0

131445
kr.
0
0

0

0

0
0

0
0

5000 kr.

0

0

0
0
171445
kr.

0
0
0

0
0
0

I alt
28000
kr.
0
0
7000
kr.
131445
kr.
0
0
5000
kr.
0
0
171445
kr.

4

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

År 1

År 2

År 3

I alt

63645
kr.
0

0

0

0

0

63645
kr.
0

0

0

0

0

0
0
0

107800
kr.
0

0

0

0

0

107800
kr.
0

20000 kr.
(bevilget)
0

0

0

0

0

0

0
171445
kr.

0
0

0
0

0
171445
kr.

0
20000 kr.
(bevilget)
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Bevilget/ikke
bevilget
0

5

POPMACHÉ
BUDGET: COLLECTION TOUR
UDGIFTER

kr.

Leje af lydudstyr

15000

Lydmand, 3 x 8 løntimer á 625 kr.

15000

Bandhonorar, 3 x tarif 2020 (jf. DMF)

32145

Kunstnerhonorar. Afvikling: 3 x 8 løntimer á 625 kr. (jf. BKF)

15000

Kunstnerhonorar. Forberedelse: 3 x 8 løntimer á 625 kr. (jf. BKF)

15000

Materialer til installation/perfomance

10000

Leje af teknik til installation/performance

3000

Transport inkl. billeje

7000

Forplejning

5000

Projektledelse, 80 løntimer á 350 kr.

28000

Afvikling, 3 x 8 løntimer á 350 kr. (x 2 pers.)

16800

Dokumentation: Foto/video

4500

Markedsføring

5000

I alt:

171445

FINANSIERING
Fonden Voxhall (bevilliget)

20000

Poul Johansen Fonden 1992

28000

Region Midtjyllands kulturpulje (ansøgt)

63645

Bikubenfonden

59800
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

this. 2019
Steen Risom & Felicia Jackson
Filmbyen 23, 1. sal, 8000 Aarhus C
sr@aarhus.dk & felicia@thisnordic.com
5157511 & 28309091

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

this. 2019 – Northern Lights on New Realities

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

this. 2019 er en tredages kulturfestival om fremtidens
digitale fortællinger, og hvordan man engagerer
publikum
3 dage, 50+ Speakere, 1.500+ deltagere. Fra den 29.-31.
oktober 2019 danner Filmby Aarhus ramme om et nyt
festivalformat med fire spor, Danmarks første seriefestival i
samarbejde med Øst for Paradis, et nyt samarbejde med
Innovationsfonden, et nyt spor om gaming og en
heldagskonference om fremtidens digitale fortællinger. Alt
sammen hvad det har af betydning for vores kultur og
samfund. På this. krydser vi alle discipliner inden for
storytelling og universer og sætter spot på nye trends inden
for digitale medier, tv, serier, film, e-sport, podcast, branding,
gaming og innovativ forretningsudvikling. this. stiller skarpt på
historier som kulturelt bindeled (se bilag “Kulturmonitor”).

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
this. består primært af 4 dele
1. this.series d. 29. og 30. oktober, kl. 16-22
2. Innotalk@this. d. 29. oktober, kl. 14-17
3. this.game d. 30. oktober, kl. 11-16
4. this.conference d. 31. oktober, kl. 9-17
Med this. skaber vi et nyt kulturtilbud regionalt, nationalt
såvel som internationalt ved at byde indenfor til Danmarks
første seriefestival. Vi vil lade publikum møde branchen og
give dem indblik i en verden, de fordyber sig i dagligt på
streamingtjenester, sociale medier og tv. Med this.series
tegner vi et billede af nordisk ungdomskultur - hvordan er det
at være ung i Norden anno 2020?
På this.game giver vi spilbranchen, nogle af de største
kulturproducenter i landet, et output i Region Midt og lader
branchen møder publikum. Region Midt er stærkt
repræsenteret på gaming-fronten, og der er skabt
samarbejder på tværs af regionen (Viborg og Grenaa) for også
at aktivere og invitere dem i forbindelse med this. this.game
afspejler den fremherskende gaming-kultur i Danmark, Norden
og internationalt, og hvad den har af betydning på sigt.
this.conference handler om fremtidens digitale fortællinger
og publikumsengagement. Det internationale line-up af
speakere giver deres perspektiv på nye trends inden for
digitale medier, serier, gaming, storytelling, tech, medier,
kommunikation, branding, podcast, film og innovativ
forretningsudvikling, og hvordan vores nordiske kultur og tillid
kan bruges konstruktivt i historiefortælling i forhold til
eksempelvis fake news og deepfake (se bilag “Kronik,
Jyllandsposten”).
Det er en konference, der dykker ned i de nyeste trends og
erfaringer i arbejdet med historiefortælling i forskellige
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formater i film-, medie- spil- og kommunikationsbranchen, og
som udfordrer det mind-set, som fremtidens historiefortæller
skal have for at afspejle nordisk kultur – uanset om man er et
digitalt medie, en international virksomhed, indholdsproducent
eller en offentlig organisation.
Formålet med this. er at samle deltagere på tværs af brancher
og interesser og klæde kulturproducenterne på til at kunne
skabe nyskabende kulturoplevelser for publikum. Medier er
kultur, fordi det handler om at fortælle historier, som er det,
der samler og forener Danmark og fungerer som kulturbærere
i samfundet. Derfor er this. overordnet set en
kulturbegivenhed, da det er umuligt at adskille medier fra
kultur. Det er gennem medier, kultur bliver afspejlet, skabt og
reproduceret.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Kultur er dynamo og drivkraft for udvikling, nytænkning og
livskvalitet, og med this. gør vi det lettere for
kulturproducenterne i regionen, Danmark og Norden at blive
skarpere på, hvad det netop er, kulturforbrugerne efterspørger
og forbruger - i et internationalt perspektiv. this. viser
omverdenen, hvad dansk og nordisk kultur kan, og vi skaber
en ny seriefestival, som skal samle regionens publikum om
det, alle taler om - serier. Ved at få en seriefestival til Aarhus,
er det med til at skabe et rigt og mangfoldigt kulturliv til gavn
for hele regionen, Danmark og Norden.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektets konkrete mål

Samle op mod 1500 deltagere på tværs af de tre dage.
Skabe et nyskabende kulturtilbud i form af Danmarks
første seriefestival
Give spilbranchen et output i Vestdanmark og lade
branchen møde brugerne og startup-miljøet på tværs af
Region Midtjylland
Hæve barren for professionelle historiefortællere, så de
er bedre rustet til at skabe kulturindhold for publikum
Skabe en stærk fortælling om dansk og nordisk kultur
Skabe netværk mellem upcoming og etablerede
professionelle inden for den digitale visuelle industri,
regionalt såvel som nationalt
Styrke den nordiske stolthed - både i forhold til
faglighed og værdier
Styrke vækst inden for de kulturelle erhverv
Skabe international synlighed og øget eksport inden for
den digitale visuelle industri.

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
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29-30. oktober
•

this.series, kl. 16-22:
• Omkring 25 sessions, hvor showrunnere,
skuespillere, instruktører og producenter viser
og præsenterer forpremierer og screenings af
afsnit med introduktioner og Q&As.
• Se uddybende projektbeskrivelse for yderligere
information om de enkelte sessions.
• Op mod 500 deltagere
• Publikumrettet arrangement.

29. oktober
•

Innotalk @this., kl. 14-17
• Innovationsfonden afholder deres velkendte
Innotalks i Filmbyens Studie 1 som en del af
this. Temaet er potentialet ved AI og
historiefortælling.
• Se uddybende projektbeskrivelse for yderligere
information om de enkelte speakere.
• Op mod 300 deltagere.

30. oktober
•

this.game, kl. 11-16:
• Omkring 10 talks fra anerkendte gamingeksperter, herunder Jakob Stegelmann, Michael
Vogt, forfatter på Hitman-spillet og Trista
Patterson, hvordan man skaber fortællinger i spil
for at understøtte Verdensmålene, fra UN Playing for the Planet.
• Se uddybende projektbeskrivelse for yderligere
information om de enkelte speakere.
• Op mod 500 deltagere, herunder en række
studerende og startup-repræsentanter på tværs
af regionen, som tilbydes billetter til særpris.

•

Date Night, kl. 17-22:
• Date Night med repræsentanter fra gamingområdet i hele Region Midtjylland (Aarhus,
Viborg og Grenaa), hvor deltagerne kan finde
sammen i nye konstellationer og efterspørge
kompetencer hos hinanden. Tidligere afholdt
med stor succes.Se uddybende
projektbeskrivelse for yderligere information om
de enkelte speakere.
• Op mod 100 deltagere fra hele regionen.

31. oktober
•

this.conference, kl. 09-17:
• 15 talks fra et internationalt anerkendt speakerlineup, omhandlende fremtidens digitale
fortællinger.
• Se uddybende projektbeskrivelse for yderligere
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•

information om de enkelte speakere.
Op mod 500 deltagere

1-2 november
•

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Hackaton på Maltfabrikken i Ebeltoft, i samarbejde med
Interreg Create Converge og CopenX
•

Udviklere og game-designere får en udfordring
og skal finde en løsning herpå på 24 timer.
Udfordringen kommer til at omhandle et eller
flere af FN’s verdensmål.

•

Op mod 50 deltagere

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Som beskrevet ovenfor afholder vi en række forskellige
begivenheder under paraplyen this., som alle er med til at
male et billede af fremtidens digitale fortællinger.
De forskellige aktiviteter arrangeres i samarbejde med en
række partnere, som bidrager til at kunne afholde
aktiviteterne.
Projektledelsen bistår med kuratering til alle
samarbejdspartnere for at sikre et højt niveau af indhold.

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Marts 2019: Projektet starter
Maj 2019: Lancering af website, markedsføring,
fondsansøgninger, etablering af partnerskaber
Juni 2019: 25 % af speakers lanceret, markedsføring,
fondsansøgninger, etablering af partnerskaber
August 2019: 50 % af speakers lanceret, markedsføring,
fondsansøgninger, etablering af partnerskaber
September 2019: 100 % af speakers lanceret, markedsføring,
fondsansøgninger, etablering af partnerskaber
Primo oktober 2019: Markedsføring
Ultimo oktober: Afvikling
December: Evaluering og afslutning.

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektejere: this. 2019 arrangeres af Filmby Aarhus og M2
Film med hjælp fra mange, stærke partnere, sponsorer og cocreators, se nedenfor.
Projektledelse: this. 2019 tilrettelægges af Felicia Jackson
og Ditte Brunø Søndergaard med hjælp fra Marie Høst og
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SYBO. Steen Risom er chef, og Ronni Madsen (M2 Film) er
med som hovedpartner. Presse varetages af Have
Kommunikation, og kommunikation varetages primært internt
i Filmby Aarhus for at sikre kontinuitet i forhold til budskaber
og indsats, samt gennem Øst for Paradis, som er værter for
this.series.
Partnere og co-creators: Partnere og co-creators udgøres
pr. dags dato af:
M2Film, SYBO, Dansk Erhverv, Øst for Paradis, Kreativitet &
Kommunikation, Have Kommunikation, Vision Denmark,
Scandic, Jyllandsposten, Aarhus Kommune, Nordisk Film, Xee,
Interreg Create Converge, LEGO, Constructive Institute,
Contagious, TV 2, Innovationsfonden, UBO, SVT, DR, YLE,
NRK, HBO Nordic og Viaplay.
Alle ovenstående partnere er bekræftede og tager aktivt del i
festivalen. Nogle bidrager økonomisk, mens andre bidrager
indholdsmæssigt. Der er en god og bred repræsentation fra
hele Norden, ligesom der er stærke, nationale støtter. Derimod
er det meget tydeligt, at der mangler regional støtte, hvorfor
støtte fra Region Midtjylland er tvingende nødvendig. Blandt
andet er støtten fra DFI betinget af, at vi indhenter yderligere
regional og nordisk støtte for i alt 400.000 kr.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Se ovenstående.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Vi arbejder på at sikre, at this. på sigt kan blive en økonomisk
bæredygtig kulturel platform.
Derfor er målet at skabe en kulturel platform, som har et stort
partnerengagement og støtte. Efter afholdelse i oktober vil vi
genoverveje, om this. skal fortsætte fremadrettet, og hvilken
form det skal være.
Der er brug for støtte til at sikre en kulturel platform som
denne, og det er derfor nødvendigt at evaluere den lokale og
regionale opbakning. Der er ingen tvivl om den nationale
støtte i form af DFI m.fl.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Vi får produceret videomateriale fra festivalen, som skal
videredistribueres på vores og vore partneres kanaler.
Derudover udleverer vi bogen Trust af Gert Tinggaard
Svendsen til alle deltagere. Ét af vores store fokusområder er
tillid som en del af vores nordiske kultur.
Foruden en deltagerevaluering udført umiddelbart efter
afvikling, vil vi ligeledes evaluere processen og finansieringen.
Evalueringen vil blive sendt til partnere og bidragsydere.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
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Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Kultur er som beskrevet dynamo og drivkraft for udvikling,
nytænkning og livskvalitet, og med Danmarks første
seriefestival kommer vi med et helt unikt og nyskabende tiltag,
som kan skabe kreativ og kulturel udvikling i regionen. Vi
tilbyder noget helt nyt, som vi kan samles om, og som kan give
rum for eftertanke.
Vi giver inspiration, viden, læring og underholdning videre i
form af vores forskellige spor, og vi viser de danske og
nordiske kulturproducenter, hvad det nyeste inden for deres
felt er, så de kan hæve barren for historiefortælling. Vi giver de
unge talenter mulighed for at mødes med de etablerede
producenter, eksempelvis ved at sælge startup- og
studenterbilletter til this.game til de forskellige spilmiljøer i
Viborg, Grenaa og Aarhus. Det er med til at skabe netværk,
kompetencer og i sidste ende arbejdspladser til fremtidens
kulturproducenter.
this. har et stærkt nordisk fokus og bliver dermed et
udstillingsvindue internationalt for, hvad det særligt nordiske
er, og hvad nordisk kultur og kreativitet har at byde på.

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)
Region Midtjylland skal være kraftcenter for den kulturelle
branche, og det er Filmby Aarhus, Jyllands centrum for filmog medieproduktion, der skal være vært og afsender. Ved at
skabe Danmarks første seriefestival, det stærkeste mødested i
Vestdanmark for gaming-branchen og ved at byde
kulturproducenter på tværs af landet indenfor til en konference
om fremtidens digitale fortællinger - om hvordan man skal
skabe fremtidens kultur - viser this., at Region Midtjylland har
en førerposition i Danmark, hvilket både kan skabe god omtale
og i sidste ende job i regionen.

Budget - Efter aftale med Morten Falbe, se vedhæftet budget.
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter Efter aftale med Morten
Falbe, se vedhæftet budget.
Lønudgifter

Aktiviteter

År 1

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering
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År 2

År 3

I alt

I alt

Finansiering – Se også
det vedhæftede budget
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Partnerskaber (M2 Film,
Scandic)
Billetindtægter
(this.conference, this.series,
this.game)
I alt

År 1

År 2

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

200.000
150.000
610.000
175.000

200.000
150.000
610.000
175.000

Ansøgt
Bevilget
Bevilget
Bevilget

200.000
675.000

200.000
675.000

Ansøgt
Bevilget

202.500

202.500

Bevilget

668.300

668.300

Afventer

2.880.800

2.880.800
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År 3

DKK

Budget this. 2019
Projektstyring og administration
Projektledelse (projektleder, projektkoordinator)
Regnskab, advokat revisor:
Kommunikation, bogholderi, Filmby Aarhus
Møder, transport, hotel internt
Billetsystem

810.000
25.000
50.000
45.000
13.400

Marketing og kommunikation
PR
Medieannoncering & print
Grafiske elementer
Spending, SoMe
Website opdatering

70.000
50.000
30.000
10.000
20.000

Venues
Turbinehallen
Filmby Aarhus
Øst for Paradis

30.000
50.000
60.000

Produktion
Produktionshold
Generelle produktionsomkostninger (Studie 1)

91.500
298.300

Food & Beverage (fortæring, mad og drikke)

107.500

Indhold: this.conference, this.game, this.series
Speaker fee, kuratering og værter
Speaker hotel og transport

733.000
250.000

Uforudsete udgifter

137.100
2.880.800

Udgifter i alt
Indtægter
Filmby Aarhus
Interreg Create Converge
Vision Denmark
Det Danske Filminstitut
M2 Film
Kulturarrangementspuljen
UBO
Scandic Hotel
Region Midt
Fonde (Nordisk Ministerråd, Vilhelm Kiers Fond)

675.000
75.000
60.000
550.000
150.000
150.000
100.000
52.500
200.000
200.000
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Billetindtægter Partout
Billetindtægter this.series & unge- og startup-billetter this.game

628.300
40.000
2.880.800

Indtægter i alt
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Status
Bevilget
Bevilget
Bevilget
Ansøgt
Bevilget
Bevilget
Bevilget
Bevilget
Ansøgt
Ansøgt
40
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Titel : “Når lyd skaber billeder” en fælles tværfaglig dannelsesrejse på tværs af
Region Midt.

Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume
(kort beskrivelse af projektets
indhold, max 15 linjer)

“Når lyd skaber billeder” - en fælles tværfaglig dannelsesrejse
på tværs af Region Midt.
Mulighederne for at skabe levende, grafiske og animatoriske
kunstneriske udtryk i forbindelse med levende musik har
aldrig været større - med deres smartphones og computere
står alle unge med teknologien lige ved hånden, og med den
rette vejledning, inspiration og praktiske mulighedsrum kan
dette lede til helt nye kunstneriske udtryksformer og
fællesskaber.
Men vejen fra den første produktion til et professionelt virke er
lang og uoverskuelig - særligt hvis man aldrig prøver kræfter
med det i den virkelige verden.
Engelsholm Højskole, Visuel HF, The Animations Workshop i
Viborg og spillestedet Radar i Aarhus vil gennem et treårigt
strategisk samarbejde facilitere workshops,
undervisningsforløb og præsentere koncerter med visuel
artister til at løfte vækstlags-scenen for visuel artister og
musikere som hidtil ikke er set før - med målet om at
engagere og skabe netværk for interesserede kreative unge i
Region Midt.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Målet for det strategiske samarbejde er at skabe forbindelser,
netværk og fællesskab for unge omkring skabelse af musik og
visuelle udtryk - samt facilitere trygge og inspirerende rammer
der samler forskellige fagligheder og skaber muligheder for nye
kulturelle miljøer i at opstå og udvikle sig.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Med fokus på fællesskabelse og nye netværk i at opstå, sigter
projektet efter at udvikle samarbejdet mellem regionens
kulturaktører og institutioner og forankre resultater til glæde og
adgang for alle de midtjyske borgere. Projektet skaber en lang
række kulturelle oplevelser og muligheder som skal appellere
og inspirere kulturlivet fra den enkelte kulturbruger til større
institutioner i at engagere sig i kunstnerisk samskabelse
indenfor musik og visuel kunst.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Skabe et stærkere netværk mellem institutioner med et
strategisk fokus på udvikling af af nye visuelle artister og
upcoming artister og sætte nye fagligheder i spil.
At elever og upcoming bands afprøver særlige visuelle
kompetencer i et professionelt miljø på et spillested.
Danne fællesskaber omkring skabelse på kryds af kunstarter og
faglige kompetencer som fokus, samt det at prøve kræfter med
det “virkelige” liv som professionelt udøvende.
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At formidle læring gennem succesfuld vidensdeling til både den
almindelige borger og professionelle kulturaktører.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops,
netværk, netværksmøder, deltagere i nye samarbejder
m.m.)
4 koncerter om året ( 12 i alt over hele perioden):
4 koncerter om året med upcoming visuel artister fra
Engelsholm Højskole og Visuel HF i nye samarbejder med af
Radar udvalgte musikalske artister.
To workshops om året: ( i alt 6 over hele perioden)
Samarbejde med Engelsholm, Visuel HF og Radar om
udvælgelse af kunstnere til en workshop med indføring og
samspil mellem visuals og musik der afholdes på Radar i
Aarhus. Gratis workshop hvor alle kan deltage med fokus på
samskabelse, netværk og kunstnerisk udtryk.
Eks : med underviser fra Visuel HF og underviser fra Det Jyske
Musikkonservatoriums afdeling for Elektronisk Musik DIEM.
Én koncertaften om året: ( i alt 3 over hele perioden)
Én koncertaften om året med Visuals skabt efter et 14 dages
undervisningsforløb på Visuel HF, The Animations Workshop.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektet består af tre delelementer:
To workshops om året: (Se evt vedhæftede budget herunder
Note 1)
I tæt dialog mellem Engelsholm Højskole, Visuel HF og Radar
udvælges og hyres de helt rette professionelle visual artister og
musikere til at lave en gratis workshop der er åben for alle i
Region Midt. De vil facilitere i en inviterende tone alle
interesserede til en dag hvor samskabelse, fællesskab og
kunstnerisk udtryk kommer under luppen. Workshops’ne
kommer til at foregå på Radar.
Én koncertaften pr. efterår: (Se evt vedhæftede budget
herunder Note 2)
Projektet er formet således, at elever fra Visuel HF to uger op
til eventen arbejder fuld tid med en professionel Visual Artist
som introducerer arbejdsmetoder, konkrete værktøjer og
teknikker, ligesom eleverne eksperimenterer og tilpasser de
visuelle eksperimenterne til musikken og det endelige show
med en udvalgt musikalsk artister på Radar. Under forløbet er
eleverne i løbende kontakt og kunstnerisk sparring med den, af
Radar, udvalgte artist.

Fire koncertaftner om året på Radar med elever fra Engelsholm
Højskole: ( Se evt vedhæftede budget herunder Note 3)
Elever fra Engelsholm Højskole integreres i Radars normale
programlægning hvor de “parres” med de helt rigtige
musikalske artister , hvilket giver mulighed for at prøve kræfter
med Visuals ude på en professionel musikscene og danne nye
netværk på tværs af kunstarter.
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Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

Start
Forår 2020 :
To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
Et pre-event med den Visuel artist der i efteråret
varetager undervisning på Visuel HF som resultere
i en Visuelkoncert aften på Radar.
Formidling:
Video interview med workshop undervisere og
deltagere der deles via sociale medie platforme og
forankres permanent på Radar, Engelsholm og
Visuel HFs platforme.
Efterår 2020:
To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
Én visuelkoncertaften skabt af elever fra Visuel HF
efter 14 dages undervisning af en professional
visuel artist i tæt samarbejde med den af Radar
udvalgte musikalske artist.
Formidling:
Podcast række med elever fra Engelsholm
Højskole
Video dokumentation af undervisningsforløb på
Visuel HF og visuelkoncert aftenen på Radar som
led i formidling om samskabelse på kryds af
fagligheder.
En artikel om første årsforløb som sendes til
nyhedsmedier og relevante journalistisk redaktører i
Region Midt
Forår 2021 :
To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
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-

Et pre-event med den Visuel artist der i efteråret
varetager undervisning på Visuel HF som resultere
i en Visuelkoncert aften på Radar.

Formidling:
Video interview med workshop undervisere og
deltagere der deles via sociale medie platforme og
forankres permanent på Radar, Engelsholm og
Visuel HFs platforme.
Efterår 2021:
To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
Én visuelkoncertaften skabt af elever fra Visuel HF
efter 14 dages undervisning af en professional
visuel artist i tæt samarbejde med den af Radar
udvalgte musikalske artist.
Formidling:
Podcast række med elever fra Engelsholm
Højskole
Video dokumentation af undervisningsforløb på
Visuel HF og visuelkoncert aftenen på Radar som
led i formidling om samskabelse på kryds af
fagligheder.
En artikel om andet årsforløb som sendes til
nyhedsmedier og relevante journalistisk redaktører i
Region Midt

Forår 2022 :
To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
Et pre-event med den Visuel artist der i efteråret
varetager undervisning på Visuel HF som resultere
i en Visuelkoncert aften på Radar.
Formidling: Video interview med workshop undervisere og
deltagere der deles via sociale medie platforme og forankres
permanent på Radar, Engelsholm og Visuel HFs platforme.

Efterår 2022:
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-

-

To koncerter på Radar med Visuals af elever fra
Engelsholm Højskole
Én workshop på Radar med professionel Visual
artist tilknyttet Engelsholm Højskole og en
professional musiker udvalgt af Radar som er åben
for alle, dog med særlige invitationer til elever fra
Animationsskolen i Viborg.
Én visuelkoncertaften skabt af elever fra Visuel HF
efter 14 dages undervisning af en professional
visuel artist i tæt samarbejde med den af Radar
udvalgte musikalske artist.

Formidling:
Podcast række med elever fra Engelsholm
Højskole.
Video dokumentation af undervisningsforløb på
Visuel HF og visuelkoncert aftenen på Radar som
led i formidling om samskabelse på kryds af
fagligheder.
En artikel om det samlede forløb som sendes til
nyhedsmedier og relevante journalistisk redaktører i
Region Midt samt internationale online og offline
medier.

Organisering
(ledelse, partnerskab og rolle,
styregruppe mv.)

Projektet ledes af Radars overordnede programlægger
Martin Aagaard Jensen
Styregruppen består af:
Radar: Martin Aagaard Jensen
Engelsholm Højskole: Marius Nielsen
Visuel HF, The Animations Workshop: Jan Ulrik Saksø
Chrintz Juhl
Partnerskab:
Radar varetager kuratering af musikalske artister og udvikler
formidlingsmateriale.
Engelsholm Højskole, underviser Marius Nielsen, varetager
kuratering og match af de rette elever med de af Radar
kuraterede musikalske artister
Visuel HF, The Animation Workshop, Jan Ulrik Saksø
Chrintz Juhl Studiekoordinator / Education Coordinator,
varetager undervisning og kuratering af underviser for
eleverne.

Evt. andre
samarbejdspartnere og deres
rolle i projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Forankring:
Formidlingsportefølge bestående af artikler, videointerviews
og podcasts samlet på Radars, Visuel HF og Engelsholm
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Højskoles hjemmesider til bred oplysning og inspiration for
både vækstlaget indenfor musik og visuals, samt “ordinære”
musikere og visuel artister og institutioner i, hvordan lyd og
billede kan skabe synergier af fagligheder, nye
udtryksformer og samarbejder med sigtet om, at styrke
regionens kulturaktører og -institutioner.
Videreførelse:
Skabe et økonomisk bæredygtigt grundlag for integration af
visuelle artister under livekoncerter ved at udvikle kunstneriske
værktøjer, netværk og erfaring. Håbet er en ny kunstnerisk
scene med forståelse for, hvordan unge up coming visuel
artister kan “parre” sig med musikalske artister og optræde på
regionens mange musik- og kunst scener samt udvikle og højne
det generelle kunstneriske niveau.
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Der produceres podcast og video content med interviews af
kunstnere og elever som formidles gennem Engelsholm,
Visuel HF og Radars forskellige kommunikations platforme instagram, facebook og twitter. Samt blivende artikler på
Radars egen hjemmeside.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres løbende af de involverede parter for at
sikre milepæle og at projektet udvikler sig som intenderet.
Ved projektets afslutning udformes en samlet
evaluering/vejledning om udvikling og indføring af visuelle
artister på live musikscenen.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager
projektet til
udvikling af nye
produkter,
kompetencer,
arbejdsformer,
værktøjer, netværk
eller internationalt
udsyn?

Udvikling:
Projektet bidrager med helt nye kompetencer for en lang række elever på tværs af Region Midt,
samt kompetenceudvikling for institutioner og professionelle visuelle såvel som musikalske
kunstnere. I en rivende teknologisk udvikling, hvor særligt den unge generations helt naturlige
integration af teknologi som udtryksform, er det oplagt at sætte teknologien i spil og vise
fremtiden inden for livekoncerter og hvordan man kan integrerer visuelle elementer på nye
måder. Fællesskab og samskabelse er her nøglen til det gode resultat - trygge og professionelle
rammer som katalysator for nye arbejdsformer for kunstnerisk produktion på alle niveauer.
Engelsholm Højskole, Visuel HF i Viborg og Radar i Aarhus går sammen om visionen; at skabe
et bæredygtigt grundlag for integration af visuelle artister under livekoncerter ved at udvikle
kunstneriske værktøjer, netværk og erfaring for en lang række kreative unge.

Regional betydning
Hvilken betydning har projektet for udvikling af det regionale
kulturliv?
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(Maks 5-10 linjer)
Tætne maskerne mellem byer og kreative
miljøer i regionen gennem strategisk
samarbejde mellem specialiserede
kunstneriske institutioner. Et sundt kulturliv
kræver at unge får berøring, erfaring og
inspiration for deres interesse og blive
eksponeret for en mulig fremtid indenfor
deres kreative udtryk og fremme mod på at
eftersøge en karriere.

Udgifter
Lønudgifter

År 1

År 2

År 3

I alt

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale

Aktiviteter

Transport

6933

6933

6933

20800

Produktion

31509

31509

31509

94528

Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering
I alt

Finansiering
Region Midtjylland

115328

År 1

År 2

År 3

I alt

38442

38442

38442

115328

Egen medfinansiering kontanter

41833

41833

41833

125500

Egen time-medfinansiering i kr.

10666

10666

10666

32000

90942

90942

90942

272828

Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde

Andet
I alt

____________________
Martin Aagaard Jensen
Radar ///
Programlægger og Projektleder
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Bevilget/ikke
bevilget

BUDGET : “Når lyd skaber billeder” en fælles tværfaglig dannelsesrejse på tværs af Region Midt.

INDTÆGTER

Antal

BILLETINDTÆGTER I FORBINDELSE MED NOTE 2

Pris
180

DKK
72

STØTTE FRA REGION MIDT

kr 12.960,00 3*koncerter
kr 115.328,00

EGENFINANSIERING

kr 115.740,00

BILLETINDTÆGTER I FORBINDELSE MED NOTE 3

450

64

TOTAL INDTÆGTER

kr 28.800,00 6 koncertaftner med 2 koncerter
kr 272.828,00

UDGIFTER
PRODUKTION

9

kr 2.500,00

12

kr 200,00

160

kr 200,00

ARTIST HONORAR + PROVISION (20%)

12

kr 6.000,00

UDVIKLING AF PODCAST + ARTIKLER

60

kr 200,00

TRANSPORT AF ARTISTER

12

kr 500,00

KODA

kr 22.500,00 Tekniker honorar
kr 600,00

CATERING
PROMO/MARKEDSFØRING

kr 2.400,00 12*koncert catering
kr 10.000,00

PROJEKTADMINISTRATION

kr 32.000,00 *80 arbejdstimer a 200 Dkr
kr 72.000,00 12*koncerthonorar á 5000 DKK
kr 12.000,00 40 arbejdstimer á 200 DKK
kr 6.000,00

NOTE 1

kr 34.728,00

NOTE 2

kr 56.000,00

NOTE 3

kr 24.600,00

TOTAL

kr 272.828,00

RESULTAT

kr 0,00

NOTE 1 : Workshop pr. halvår 2020-2022
Workshop pr. halvår 2020-2022

Note

2 x underviser

kr 4.288,00 2*Tarifsats a 2144 DKK

Transport

kr 1.000,00

Catering
Pr. arrangement
I alt

kr 500,00
kr 5.788,00
kr 34.728,00 i alt for 6 workshops

NOTE 2: VISUEL HF + RADAR hvert efterår 2020 - 2022
Musikere

kr 36.000,00 To artister/bands á 6000 DKK *3

Transport til elever fra Visuel HF

kr 15.000,00 3 á 5000 DKK Busleje

Catering + Snacks til elever
Honorar til elev/underviser fra Engelsholm
I alt

kr 2.000,00
kr 3.000,00 3 á 1000 DKK honorar
kr 56.000,00 for i alt 3 arrangementer

NOTE 3: Løbende samarbejder med Engelsholm Højskole
Elever
Transport
Catering
I alt

kr 18.000,00 12xhonorar á 1500 DKK
kr 4.800,00 12x400 DKK
kr 1.800,00 12x150 DKK
kr 24.600,00 For i alt 12 visuel artist optrædender
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

SVALHOLM
Nønne Mai Svalholm
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus
nm@svalholm.dk / vh@svalholm.dk
31343480

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,

tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.
Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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1

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Dansefilm - Rethink Ageing

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Dansefilm - Rethink Ageing ansøger om støtte til at skabe og producere
3 dansefilm med titlerne RISE RKSK, RISE IB, RISE AA, som indspilles i et
særligt udvalgt naturområde i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune, IkastBrande Kommune og Aarhus Kommune. Et projekt som går på tværs af
afdelingerne Sundhed og Omsorg, Kultur og Teknik & Miljø i alle 3
kommuner. Projektet befinder sig i krydsfeltet mellem sundhed og
scenekunst, hvor vi har kvalitet og lokal forankring for øje.
Dansefilmene har til formål at sætte fokus på seniorer som
inspirationskilde, værdi og ressource for vores samfund igennem deres
frivillige deltagelse i projektet.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:

Projektet har til formål at sætte fokus på fysisk og mental trivsel,
livskvalitet og positiv forandring hos ældre borgere i alderen 60+
gennem fysisk aktivitet, dans og produktion af scenekunst. Alt sammen
drevet af LYST; eventyrlyst, livslyst, virkelyst! De medvirkende seniorer
er frivillige, som efter deltagelse bliver rollemodeller, ambassadører og
ildsjæle, som bidrager med at udfolde projektet yderligere når de
performer live, når de performer i de tre film, når de deltager i
workshops, arbejdsdemonstrationer og talks og i lokal forankring og
formidling af aktiviteterne.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):

Vi arbejder specifikt med at bygge bro mellem forskellige fagligheder i
kommunalt og kulturelt regi. At skabe netværk og samarbejde på tværs
af kommunale afdelinger samtidig med at vi udvikler og udfolder vores
kunstneriske metode til arbejdet i netop dette krydsfelt. Vi fortsætter
med at udvikle nye produktionsformer i arbejdet med de ældre og i
udviklingen af deres fysiske og kunstneriske formåen.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:

•
•
•

•

At bruge vores nye viden og erfaring efter pilotprojektet
Rethink Ageing – Region Midt, 2018-2019 som en stærk
platform for projektet Dansefim – Rethink Ageing.
At der fortsat er borgere på 60+ år der kan og ønsker at
deltage, og at et eller flere lokalcentre/kulturcentre kan og vil
samarbejde og lægge lokaler til.
At kommunerne og regionen fortsat ønsker at bidrage med
økonomi (funding, lokaler, medarbejdere, koordinering,
registrering af data og evaluering af resultater), og evt.
engagere frivillige til at informere og støtte op om projektet.
At kommunerne fortsat kan og vil måle effekten af projektet på
de ældre borgere (fysisk, socialt og mentalt) og at resultaterne
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•

•

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)

•
•
•

•

•
•

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

af disse målinger på længere sigt (sammen med tidligere
målinger og erfaringer), kan danne grundlag for ny viden for
tværsektorielt samarbejde.
At projektet får lokal og regional forankring. De deltagende
partnere i projektet vil løbende være i dialog, evaluere, og
sammen navigere i de uforudsigeligheder, der måtte opstå
undervejs.
At de deltagende seniorer oplever en stor fysisk, mental og
social forandring under forløbet. Samtidig med at der sættes
fokus på seniorer som inspirationskilde, værdi og ressource for
vores samfund.

At sætte fokus på seniorer som inspirationskilde, værdi og
ressource for vores samfund.
Talentudvikling af de medvirkende seniorer indenfor
scenekunst.
At tilbyde et alternativ til nuværende tilbud om frivillighed og
seniortilbud i form af aktiviteter der omhandler kunst,
lystbetonet fællesskab, øget sundhed og livskvalitet,
kreativt/kunstnerisk arbejde og - på sigt - produktion af 3
kunst/dansefilm som indspilles i Ringkøbing-Skjern Kommune,
Ikast-Brande Kommune og Aarhus Kommune.
At vise de 3 film på et offentligt sted i hver kommune over
længere tid, så alle uanset alder kan se og inspireres dagligt af
værkerne. Eksempelvis som et gavlværk i Ikast-Brande
Kommune som understøtter deres satsning på streetart.
Derforuden ønsker vi at udfordre rammen værkerne
præsenteres i ved at vise dem på alternative platforme i
offentlige rum – eksempelvis på skærme ved lægen,
tandlægen, kommunen, biblioteket osv. i alle 3 kommuner.
At fortsætte den evidensbaseret forskning i LYST-metoden,
som er SVALHOLMs metode til kunstnerisk arbejde med denne
ældre målgruppe.
At fortsætte evidensbaseret forskning i udvikling af metoder og
praksis i projekter der går på tværs af sektorerne Kultur og
Sundhed & Omsorg.

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:

Projektet manifesteres i de aktiviteter som de ældre deltager i.
Deltagelse i workshops, arbejdsdemonstrationer, visninger, prøver,
optagelser mv. omkring skabelsen af disse filmværker. Alt sammen er
drevet af de ældre medvirkendes lyst til at være med i projektet og i
fællesskabet.
I opstartsfasen af Dansefilm – Rethink Ageing inviterer vi lokale fra hhv.
Ringkøbing/Skjern, Ikast/Brande og slutteligt Aarhus Kommune til at
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fortælle os om deres yndlingssted i naturen omkring deres hjemstavn
som de oplever som indbegrebet deres kommunes DNA. Vi inviterer
forskellige aldersgrupper ind til et workshopformat, hvor mødet med
borgerne, deres holdninger og oplevelser af deres egn skal danne
grobund for projektet og for filmværket. Møderne skal både fokusere
på at møde borgerne, lytte til de egnskendte og deres oplevelser af
naturen omkring dem og derved muliggøre valg af lokation. Ydermere
ønsker vi at tale med dem om mulige lokationer, hvorpå filmene kan
vises. Igennem lokal forankring ønsker vi at skabe ejerskab hos alle
involverede.
Projektet manifesteres ved udviklingen og produktionen af 3 dansefilm.
De 3 film vises rundt omkring i regionen bl.a. i Aarhus, Ikast-Brande og
Ringkøbing-Skjern kommuner på specifikke steder i de nævnte
kommuner.
I tilknytning til projektet gennemføres en forskningsbaseret evaluering,
der undersøger projektets værdi med henblik på fortsat udvikling af en
skalérbar model. Følgeforskningen forankres på Aarhus Universitets
Center for Kulturevaluering ved centerleder Louise Ejgod Hansen.
Følgeforskningen har til formål at dokumentere effekterne af projektet
fra et deltagerperspektiv og bidrager således til en kortlægning og
dokumentation af projektets mange facetterede effekter. Samtidig er
der en specifik undersøgelse i hver af de 3 kommuner afholdt af
afdelingerne Sundhed & Omsorg som handler om, hvordan projektet
kan have en effekt på faldforebyggelse. CKE har omfattende erfaring
med evaluering inden for kulturområdet herunder analyser af
deltageres oplevelse af udbyttet af kunst og kultur.
Udviklingsperspektivet i den skalérbare model handler om definition af
metode, formidling af metode og forberedelse af workshops til
overlevering og lokal forankring.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

2019: september, oktober og november (uge 45+46) 2019: Aktiviteter
med de ældre i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune og Ikast-Brande
Kommune, hvor de deltager i træning og diverse workshops. Alle
aktiviteter er målrettet udvikling af de ældres fysiske og psykiske
velvære. Kunstnerisk leder, Nønne Mai Svalholm, vil i samme periode
også møde grupper og foreninger for at lave arbejdsdemonstrationer
og derved at udbrede kendskabet til projektet. Ydermere præsenteres
projektet for kommunernes Ældreråd, hvorved vi håber at få dem
engagereret i projektet.
Løbende afholdes møder med samarbejdspartnere for at skabe lokal
forankring. Dette skal foregå i begge af de involverede kommuner. Vi
ønsker at nogle af de ældre medvirkende skal deltage i disse møder da
vi ønsker at de skal bidrage til endnu større interesse og engagement i
projektet via deres oplevelser.
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November (uge 47+48) 2019: Workshops på aktivitetscentre i
Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande, hvor vi sammen med de ældre
udvikler og øver os på værket.
Februar og marts 2020: Pre-produktion af filmværket med RingkøbingSkjern Kommune og Ikast-Brande Kommune.
April, maj, juni og juli 2020: Vi fortsætter med at øve og undersøger
lokationer for optagelser. Efterfølgende produceres alt råmateriale i
områder i og omkring Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.
August og september 2020: Alt råmateriale bearbejdes. Videoen
klippes og redigeres i samarbejde med foto- og videograf Michael
Dinesen.
Oktober 2020: Premiere og visning i hhv. Ringkøbing-Skjern Kommune
og Ikast-Brande Kommune.
September, oktober og november 2020: Forskellige aktiviteter med de
ældre i Aarhus Kommune, hvor de deltager i træning og diverse
workshops. Alle aktiviteter er målrettet udvikling af de ældres fysiske
og psykiske velvære.
November 2020: Workshops på aktivitetscentre i Aarhus Kommune,
hvor vi sammen med de ældre udvikler og øver os på værket.
Februar og marts 2021: Pre-produktion af filmværket med Aarhus
Kommune.
April, maj, juni og juli 2021: Vi fortsætter med at øve og undersøger
lokationer for optagelser. Efterfølgende produceres alt råmateriale i
områder i og omkring Aarhus Kommune.
August og september 2021: Alt råmateriale bearbejdes. Videoen
klippes og redigeres i samarbejde med foto- og videograf Michael
Dinesen.
Oktober 2021: Premiere og visning i Aarhus Kommune.
Note til tidsplanen: i løbet af 2020 og foråret 2021 ønsker vi at vise
værket som en live performance så mange steder som muligt. Værket
er skalerbart og vi kan variere i antallet af performere til hver enkelt
visning. Vi vil gerne vise vores arbejde så meget som muligt og udbrede
kendskabet ude i Region Midtjylland.
Sideløbende med visningerne af Dansefilm – Rethink Ageing både i
form af kunstfilm og live performance ønsker vi at arrangere visninger
af vores nyeste danseforestilling GRAVITY – en perception af værdi ude
i hver af de 3 kommuner. Da vi ønsker både at udbrede kendskabet til
vores nuværende og tidligere arbejde for både at give oplevelser og for
at inspirere.
Organisering

SVALHOLM, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ikast-Brande Kommune og
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(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Aarhus Kommune (Sundhed & Omsorg og Kultur afdelingerne i alle 3
kommuner).
Teknik & Miljø afdelinger i de 3 kommuner
Frivillig Vest

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Lokal forankring og eftermæle efter projektperioden skabes ved at vi
ønsker at undersøge muligheden for at vise det færdige værk, altså
dansefilmene på uventede og alternative offentlige rum. I den
hjemmehørende kommune for hver af de 3 film vil vi arbejde på at de
skal vises på f.eks. sygehuset, hos tandlægen, på biblioteket, skolen,
kulturhuset og plejehjemmet. Således får mange muligheden for at
opleve både de ældre og værket med et anderledes, sanseligt og
kropsligt perspektiv.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Vi benytter os af vores etablerede netværk fra pilotprojektet Rethink
Ageing Region Midt. Vi formidler igennem klassiske
kommunikationskanaler herunder nyhedsbreve, Facebook,
hjemmeside, Instagram. I vores kommunale samarbejder formidler vi
projektet ud igennem deres kommunikationskanaler såsom deres
Facebook, hjemmeside og nyhedsbreve.
Efter projektet laves video om projektet som ligeledes skal formidle
indhold og positive resultater.
Se venligst kort video fra pilotprojektet: https://vimeo.com/353081521

Hvordan skal projektet
evalueres?

Løbende møder og dialog mellem samarbejdspartnere, kommunerne
og regionen skal være en del af evalueringen af projektet Dansefilm –
Rethink Ageing. Yderligere vil en del af evalueringen ligeledes være den
tilknyttede følgeforskning og dataen herfra.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

I dette projekt møder forskellige kommunale afdelinger hinanden i
tværsektorielt samarbejde. Sundhed & Omsorg og Kultur & Fritid mødes
i at koordinere og formidle projektets forskellige aspekter. Ydermere
møder afdelingerne hinanden i et frivillighedsprojekt, hvor de
medvirkende deltager af lyst og forhåbentlig få både forbedret fysisk og
psykisk velvære ud af deres deltagelse.
De tværgående elementer handler ligeledes om at talentudvikle i
kommunale regi. Det handler om at professionelle kunstnere kan
iscenesætte talentudvikling hos de medvirkende medarbejdere i de
tværgående sektorer. Ydermere handler det også om talentudvikling af
de ældre medvirkende og de unge som er interesserede i kunst, krop og
identitet.
SVALHOLM indgår i forskellige internationale netværk, hvor vi fortsat
ønsker at sparre med internationale kolleger og lade os inspirere af
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hinandens erfaringer. Netværket Rethink Ageing - Nordic er især et sted,
hvor vi vil benytte os af andres erfaringer i udviklingen af værket og
vores generelle arbejde. Ydermere er vi en del af Korea-Nordic
Connection-programmet som støtter international udveksling og
samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle
scenekunstnere, som arbejder specifikt med social inklusion og
mangfoldighed.
Geografisk fordeler projektet sig på tværs i Region Midtjylland. Det
bevæger sig fra Aarhus Kommune, tværs over landet til RingkøbingSkjern Kommune og mødes i Ikast-Brande kommune. Vi arbejder på
tværs af regionen for at skabe mødesteder, muligheder og udbrede for
at vores forskellige målgrupper.
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)

Med projektet Dansefilm – Rethink Ageing får vi muligheden for at
præsentere eksperimenterende koreografisk scenekunst af høj kvalitet.
Det giver mulighed for at præsentere anderledes formater i et
offentligt rum, hvor alle derved får tilbuddet om en kulturel oplevelse.
Samtidig får de frivilligt medvirkende ældre mulighed for at indgå i et
kunstprojekt, at få ejerskab og vinde fysisk og mental styrke ved deres
deltagelse.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale (se
under administration)
Kommunale personaleressourcer
Transport
Følgeforskning
Filmfotograf (optagelse og
redigering af 3 filmværker)
Komponist til filmværker
Produktion
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
Workshops
Ophold + forplejning ifbm
opstart, prøver, workshops,
evaluering, møder mv.)
Premiereudgifter
PR og kommunikation
Revision (se under
56

År 1
315.000
80.000
-

År 2
315.000
80.000
-

År 3
0
0
0

I alt
630.000
160.000
0

90.000
12.500
90.000
78.500

90.000
12.500
90.000
78.500

0
0
0

180.000
25.000
180.000
157.500

26.250
25.000
40.000

26.250
25.000
40.000

0
0
0

52.500
50.000
80.000

64.000
21.500

64.000
21.500

0
0

128.000
43.000

8.000
11500
-

4.000
11500
-

0
0
0

12.000
23.000
0
7

administration)
Administration, forsikring,
kontor, bogholderi mv.
Evaluering (se under
følgeforskning, PR,
kommunikation)

40.000

40.000

0

80.000

-

-

0

0

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Private fonde
Kulturspot – Sundhed
(kommunalt initiativ på tværs
af kommunerne i vest- og
midtjylland)
Billetindtægter
I alt

1.801.000
År 1

År 2

År 3

I alt

492.500
240.000
55.000
100.000

492.500
240.000
55.000
100.000

0
0
0
0

985.000
480.000
110.000
200.000

13.000

13.000

0

26.000
1.801.00
0
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Bevilget/ikke
bevilget
Hermed ansøgt
Ansøgt
Ansøges
Ansøgt

8

DANSEFILM - RETHINK AGEING REGION MIDT 2019-2021
Projekttitel
Projektansvarlig (juridisk ansvarlig person)
Projektperiode (anfør startdato og slutdato)

Dansefilm - Rethink Ageing Region Midt
Svalholm v. Nønne Mai Svalholm
2019 - 2021, 2 hele år

Noter Indtægter
KulturSpot, ansøgt 5. aug. 2019
kr
1
RKSK - personaleressourcer - ansøgt
kr
RKSK - sundhed og omsorg og kulturafdelingen - ansøgt
kr
Ikast-Brande Kommune - ansøgt
kr
2
Ikast-Brande Kommune - personaleressourcer - ansøgt
kr
3
Aarhus Kommune - ansøgt
kr
Aarhus Kommune - personaleressourcer - ansøgt
kr
Region Midts kulturpulje - ansøges 15. sep. 2019 (492.500 pr. år i 2 år)
kr
Private fonde (Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden, Beckett Fonden)
kr
Estimeret billetindtægt (v. opførelse af ekisterende forestillinger)
kr
Indtægter i alt

kr

1.801.000,00

Udgifter
Koreograf og kunstnerisk leder, møder, proces, evaluering mm. (12 mdr. deltid à 17.500) kr
Koreograf og kunstnerisk leder, workshops, prøver, film mm. (12 mdr. fuldtid à 35.000) kr
Projektmedarbejder (koordinator mlm kunstnerisk team, medvirkende seniorer og kommuner)
kr
Følgeforskning, Aarhus Universitet (metodeudvikling, opsamling af viden mm.)
kr
Konsulent ifm. opstart, proces, evaluering mm.
kr
Koordinator af ældre
kr
Komponist, filmværker
kr
Filmfotograf: Optagelse og redigering af tre nye filmværker
kr
Produktionsomkostninger ifm. visning af Gravity på Remisen og Teatret Om
kr
Workshops på ældrecentre (8 stk. * 8.000 kr.)
kr
Workshops / prøveforløb m. ressourcestærke ældre (8 stk. à 8.000)
kr
Premiereudgifter ifm. filmværk (tre premierer)
kr
Ikast-Brande Kommune - personaleressourcer
kr
Aarhus Kommune - personaleressourcer
kr
RKSK - personaleressourcer
kr
Lønninger og produktion i alt
kr
Rejser ifm. opstart, prøver, workshops, evaluering mm.
kr
Ophold ifm. opstart, prøver, evaluering mv.
kr
Forplejning ifm. workshops, prøver og møder
kr
Rejse og ophold i alt
kr
Kommunikation og formidling af projekt
kr
Administration - forsikring, kontorhold, husleje, bogholderi mv.
kr

210.000,00
420.000,00
80.000,00
180.000,00
80.000,00
80.000,00
52.500,00
157.500,00
50.000,00
64.000,00
64.000,00
12.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.630.000,00
25.000,00
18.000,00
25.000,00
68.000,00
23.000,00
80.000,00

Udgifter i alt

kr

1.801.000,00

Resultat

kr

Noter til budget
ad 1

RKSK personaleressourcer: Analyseafdeling: dataindsamling, registrering og analyse. Kulturafdeling:
koordiering, rekruttering og afsøgning af muligheder for forankring. Sunhed og Omsorg: målinger og test,
Aktivitetscentre: rekruttering, koordinering og lokaler

ad 2

Ikast-Brande personaleressourcer: Kultur- og sundhedsafdeling: koordinering, rekruttering, forankring og
måling og tests.

ad 3

200.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
100.000,00
60.000,00
985.000,00
110.000,00
26.000,00

Aarhus Kommunes personaleressourcer: Kultur- og sundhedsafdeling: koordinering, rekruttering,
forankring og måling og tests.
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)

Den Jyske Sangskole

Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Line Nordentoft
Nørregade 7, 7400 Herning
line@denjyskesangskole.dk
+45 2270 4663

Nyt i dette projekt ift. Sangskolens tidligere projekter: Projektet indleder et
direkte samarbejde med sundhedssektoren, herunder psykiatrien, som
Sangskolen ikke tidligere har samarbejdet med. Sangskolen har tidligere
erfaring fra mindre projekter med sang for psykisk sårbare, men disse er
primært udsprunget af samarbejder indenfor kultursektoren. Derfor har
Sangskolen her indgået samarbejde med aktører fra sundhedssektoren.

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.
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Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Sang for Sindet

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold,
max 15 linjer)

Sang for Sindet er et nyt udviklingsprojekt som er opstået på baggrund af lovende
forskning og en stor efterspørgsel blandt både psykisk sårbare, pårørende og
behandlere. Projektet vil udvikle og udbyde nye rekreative sangtilbud til psykisk sårbare
og deres pårørende, med et sideløbende fokus på at skabe og dele ny viden på
området samt bæredygtig forankring efter projektets afslutning. Vi søger at udvikle
konstruktive og givende fællessangformater orienteret mod mental sundhed, øget
inklusion, styrket fællesskabsfølelse og højnet oplevelse af selvværd, ro og overskud.
Sang for Sindet rummer store potentialer og vores langsigtede vision er, at skabe et
meningsfuldt kulturelt funderet tilbud til psykisk sårbare og deres pårørende både før,
under og efter diagnosticering og behandling. Som udgangspunkt retter vi fokus på
psykisk sårbare efter endt behandling eller midt i en udslusningsfase i alderen 21+.
Grundlaget bag denne beslutning er, at denne gruppe har store udviklingspotentialer
samtidig med at de befinder sig en meget sårbar position.

Projektets formål
og succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Formålet med Sang for Sindet er at skabe et vigtigt og efterspurgt rekreativt tilbud for
psykisk sårbare efter endt behandling. Derved undersøger Sang for Sindet mulige
udvekslinger mellem kultur og sundhedssektoren med henblik på at afdække
meningsfulde aktiviteter, ikke-medicinske behandlingstilbud og uudforskede potentialer
i samspillet mellem de to sektorer, her målrettet mental sundhed.
Sang for Sindet tilbyder konkrete tilbud der indskriver sig direkte i servicelovens formål
om at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende
sigte.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Sang for Sindet styrker Regionens kulturpolitik ved at styrke kulturens position i
samfundet, herunder i forhold til sundhedssektoren og opretholdelse af den enkelte
borgers gode liv. Sang for Sindet arbejder målrettet mod at skabe velforankrede og
bæredygtige kulturtilbud der kan tilbydes som veldokumenterede og kvalificerede
sundhedsfremmetilbud i hele Regionen og ligeledes spille aktivt ind i den internationale
debat på området.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Målet er at undersøge og danne grundlag for at udbygge kunstnerisk og kulturelt
funderede tilbud til psykisk sårbare i alle aldre og behandlingsstadier.
Indledende mål/succeskriterier for Sang for Sindet:
• Deltagerne oplever at korene forbedrer deres selvoplevede helbred, er socialt
stimulerende og inkluderende
• Deltagerne oplever at korene højner deres daglige trivsel og forebygger tilbagefald og
’dårlige dage’
• Koncerterne med de respektive kor er med til at skabe forandring for både deltagere
og publikum, og placerer deltagerne som en aktiv del af samfundet for på den måde at
modvirke social isolation.
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• De åbne kor og koncerterne er med til at fjerne stigma om psykisk sygdom. Vi er alle
forskellige og korene bliver medier for denne forskellighed.
• At opnå faglig udvikling og bedre indsigt i sang med psykisk sårbare og pårørende, på
baggrund af de gjorte erfaringer
• At skabe en bæredygtig viderelevering af ’Sang for Sindet’ efter projektperiodens
ophør.

Projektets konkrete
mål

(Disse er ekspliciterede og systematisk inddelt i Tid- of aktivitetsplanen nedenfor, af
hensyn til overskuelighed og forståelse for projektets kronologiske udvikling)

Projektets
aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Sang for Sindet vil køre et udviklingsforløb i Herning kommune det første år, og teste
formater, metoder og teorier af igennem tre test-kor. Det 2. år udbydes et kor i tre af
kommuner i Region Midtjylland (formodentligt Herning, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern) og et kor i syv kommuner Region Midtjylland det 3. år. Hvert kor afholder 2
årlige koncerter – herunder et stort fælles arrangement hvor alle kor deltager i Sindets
Dag.
Alle kor forløber over et år og afvikles af en sangkonsulent, der forud for forløbet har
gennemgået et opstartskursus og som deltager i den samlede videndeling. Denne
videndelingsproces faciliteres gennem et netværk mellem de forskellige
samarbejdspartnere og sangkonsulenterne i de forskellige kommuner- Der arrangeres
tre årlige møder mellem disse parter.
Skulle der efterfølgende komme ønsker om at starte et Sang for Sindet kor fra flere
aktører i kommunerne, kan disse oprettes, dog uden tilskud fra projektet (Se pris på et
korforløb uden tilskud
i det vedhæftede budget)

Tid- og
aktivitetsplan
(Start, afslutning
samt evt. milepæle
undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
1. år: Eksperimenter og afsøgning
• Sang for Sindet præsenteres i forbindelse med Sindets Dag Her vil vi have en stand
hvor vi kan oplyse og rekruttere deltagere. Ligeledes er vi ansvarlige for at arrangere
fællessang for alle interesserede på dagen. Den Jyske Sangskole tildeles en plads i
arrangementets styregruppe for at understrege samarbejdet.
• Gennem oprettelse af 2-3 ’forsøgskor’ vil vi afsøge specifikke kriterier for
målgruppen, effekter af korenes formater og mulige udviklingsmuligheder. De
forskellige formater kan eks. være et kor der kun er for psykisk sårbare, et der er åbent
for pårørende og et der er åbent for alle.
• Løbende evaluering og indsamling af viden
• Workshop for nye korledere til de tre kommende kor i projektets 2. år
2. år: Udvikling og implementering
• På baggrund af den viden der indsamles i projektets 1. år
udbydes et ’Sang for Sindet’ kor til tre kommuner i Kultursamarbejdet.
Rekruttering og facilitering vil foregå i samarbejde med Bedre Psykiatri, SIND’s
lokalforeninger, de involverede kommuner, Psykiatri-Listen m.fl.
• Hvert kor holder min. 2 koncerter eller åbne prøver i løbet af året
• Alle Sang for Sind kor mødes til en stor fælles koncert i forbindelse med
Sindets Dag
• Løbende evaluering og indsamling af viden
• Mulighed for udarbejdelse af en indledende artikel i samarbejde med Videncenter for
Sang og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Artiklen udgives også på engelsk.
• Workshop for nye korledere til de syv kor i projektets 3. år
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Organisering
(ledelse,
partnerskab og
rolle, styregruppe
mv.)
Evt. andre
samarbejdspartnere og deres
rolle i projektet

Hvordan skal
projektet forankres
eller videreføres
efter
projektperioden

Hvordan skal
resultater og læring
formidles?
Hvordan skal
projektet

3. år: Udrulning og udvidelse
• Tilbuddene i de involverede kommuner videreføres, hvis muligt. Alternativt
overtages koret af en ny aktør i kommunen.
• Med afsæt i de gjorte erfaringer undersøges hvorvidt tilbuddet skal udvides med
andre kunstarter der potentielt kan samles i et port folio af kunstnerisk og kulturelt
funderede tilbud til psykisk sårbare.
• Med afsæt i de gjorte erfaringer og de etablerede relationer i psykiatrien undersøges
grundlaget for at oprette kor og sangtilbud for patienter inden og under behandling.
• Med afsæt i de gjorte erfaringer undersøges muligheder for at
uddanne korledere med særligt henblik på sang for psykisk
sårbare.
• Konceptet dokumenteres, bearbejdes og samles i en rapport med henblik på
udbredelse og videndeling.
• Udarbejdelse af artikel i samarbejde med Videncenter for Sang
og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest. Artiklen udgives også på
engelsk.
• Der udarbejdes en strategi for bæredygtig videreførelse af Sang for Sindet
Sang for Sindet udarbejdet primært i samarbejde mellem Den Jyske Sangskole og
SIND – Landsforening for Psykisk Sundhed, herunder særligt lokalafdeling Herning og
Ikast-Brande. Herfra udarbejdes et netværk for videndeling og der nedsættes en
tværfaglig styregruppe med ansvar for at sikre projektets faglige indhold.

SIND - Lokalforening Ikast-Brande-Herning
SIND Landsforening
Psykiatri-listen
Psykiatrisk Forskningsenhed Vest
Videncenter for Sang
Bedre Psykiatri
Sangens Hus
Herudover de 7 kommuner i Region Midt, de deltagende bosteder, behandlingscentre
mm.
Samarbejdspartnerne er afgørende i forhold til projektets udvikling og forankring i
sundhedssektoren, rekruttering af deltagere i de forskellige kommuner og
indsamling, bearbejdning og analyse af kvalitativt data.
Den Jyske Sangskole har tidligere erfaring med at udbyde forløb for psykisk sårbare,
bl.a. igennem arbejde med Kultur på Recept, samarbejde med Center for Erhverv og
Beskæftigelse og projektet ’Styrk hjernen gennem sang og bevægelse’. Herudover har
Sangskolen mange års erfaring med tværfaglig, tværkommunalt og tværsektorielt
arbejde.
Projektet har en stærk forankring i både kunst- og kultursektoren, hvilket sikre ejerskab
og medansvar blandt ressourcepersoner i begge sektorer. Vi vil arbejde målrettet på at
integrere tilbuddene i de forskellige kommuner, bosteder og behandlingscentre som en
fast del af deres rekreative, forebyggende og evt. behandlende tilbud. Herudover har vi
en klar strategi for videndeling i samarbejde med Videncenter for Sang og Psykiatrisk
Forskningsenhed Vest og en metodisk fremgangsmåde med hensyn til at sikre
overlevering af viden gennem løbende kvalificering af nye specialiserede
sangkonsulenter.
I udarbejdelsen af Sang for Sindet vil vi læne os op ad tidligere projekters erfaringer og
bruge dem som afsæt for hvordan vi kan styrke de kunst-og kulturbaserede udbud til
psykisk sårbare. Vi vil løbende dokumentere og evaluere projektet med henblik på at
dele denne viden gennem videnskabelige artikler, artikler i relevante tidsskrifter,
deltagelse i konferencer og relevante netværk – nationale såvel som internationale.
I et udviklingsprojekt som dette, der indbefatter både kultur- og sundhedssektoren, to
fagområder der er forskellige i både modus operandi, videnskabsteoretisk ståsted og til
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evalueres?

tider også verdenssyn, er målbarhed en målsætning i sig selv. Ved at køre projektet
over flere år, i flere forskellige stadier, får vi ligeledes mulighed for at lave løbende
evalueringer med både deltagere, publikum, pårørende og behandlere. Denne
kvalitative dataindsamling vil bidrage til en bedre forståelse af projektets udbytte og
ligeledes bidrage til igangværende og kommende forskningsprojekter på området.
Derfor vil Sang for Sindet også kunne bidrage til fremtidige tværsektorielle samarbejder
med kunst og kultur.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Sang for Sindet er ikke de første til at arbejde med kunst- og kulturbaserede
tilbud for psykisk sårbare. Der findes enkelte andre lokale kor for psykisk
sårbare og flere kommuner har forsøgt sig med initiativer som ’kultur på
recept’. I udarbejdelsen af Sang for Sindet vil vi læne os op at disse
projekters erfaringer og bruge dem som afsæt for hvordan vi kan styrke de
kunst og kulturbaserede udbud til psykisk sårbare. Der hvor Sang for Sindet
skiller sig ud, er i det tværsektorielle samarbejde som er kernen i projektet.
Ligeledes arbejder vi med et bredere og langsigtet udviklingsperspektiv for at
støtte kommende kunst-og kulturbaserede udbud og ligeledes udvikle
formen for, hvordan vi tænker disse udbud i samarbejde med psykiatrien, de
psykisk sårbare og de pårørende. Herudover har vi et internationalt udsyn
med henblik på videndeling i internationale forskningsnetværk og ligeledes
internationale netværk der beskæftiger sig med Kunstnerisk
Udviklingsvirksomhed (Artistic Research).

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af
det regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)
Sang for Sindet bidrager særligt inde for udvikling af styrkepositioner for
kulturen inde for andre sektorer, herunder nye tilgange og metoder,
inddragelse af netværk og fællesskaber og arbejde med at sætte kultur
på dagsordenen som en vigtig medspiller i styrkelsen af det gode liv for den
enkelte borger. Herudover er projektet bygget op om borgerinddragelse med
en række udadvendte aktiviteter og offentligt tilgængelige manifestationer.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt
personale
Transport (Inkl.
materiale)
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne
ydelser (f.eks.
konsulenter)

År 1

År 2

År 3

I alt

51.000
11.750
(Inkl. i
projektledelsesposten)
7.000

76.500
7.050
0

76.500
7.050
0

204.000
25.850
0

20.000

40.000

67.000

12.880
15.300
38.640

52.620
20.400
173.880

83.220
25.500
405.720

148.720
61.200
618.240
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PR og kommunikation
Revision
Evaluering
I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r) Inkl.
medfinansiering fra bosteder
mm.
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet (Kultursamarbejdet)
I alt

12.750
(Inkl. i
projektledelsesposten)
7.050
156.370

17.850
0

17.850
0

48.450
0

11.750
380.050

14.100
669.940

32.900
1.206.360

År 1

År 2

År 3

I alt

45.000
50.000

135.000
60.000

185.000
140.000

365.000
250.000

0
0
12.000

0
0
16.000
19.000

0
0
20.000
25.000

0
0
36.000
57.000

0

0

0

50.000

150.000

300.000

500.000

157.000

380.000

670.000

1.208.000
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0

Bevilget/ikke
bevilget
Delvist
bevilliget
0
0
Søges
Bevilliget
0
Søgt (svar
gives medio
september)

Budget for Kultursamarbejdet 2019 - 2021
Projekt "Sang for Sindet"
Projektleder: Den Jyske Sangskole
1. år
(3 korte udviklingsforløb)

Forløb

BUDGET

3. år (7 kor)

2. år (3 kor)

Timer

Sats

Total

Timer

Sats

Total

Timer

Sats

Total

Udvikling af projektmodeller og korformater
Evaluering, artikel og dataindsamling

25
15

470
470

11.750
7.050

15
25

470
470

7.050
11.750

15
30

470
470

7.050
14.100

Møder for faglig sparring og videndeling og 1 årligt opstartskursus for
kommende korledere

28

460

12.880

60

460

27.600

54

460

24.840

30

510

15.300

40

510

20.400

50

510

25.500

100

510
695

51.000
0

150
36

510
695

76.500
25.020

150
84

510
695

76.500
58.380

Rekruttering og deltagelse ved konferencer, seminar, Sindets Dag, landsmøder
mm.

25

510

12.750

35

510

17.850

35

510

17.850

Kor, forberedelse mm.

84

460

38.640

378

460

173.880

882

460

405.720

Tværsektorielt og tværinstitutionelt Samarbejde (projektmøder, videndeling,
koordinering, korrespondance )
Projektledelse (inkl fundraising)
Koncerter og kultursamarbejds-manifestationer

7.000

Transport, forplejning, materialer (besøg og møder, rekrutteringsmateriale,
kor, noder mm.)
Timer total
Årligt total

FINANSIERINGSPLAN
Kultursamarbejdet
Region Midtjylland
Bidrag fra Institutioner, behandlingssteder, bosteder, kommuner (20.000 pr
kor. pr. år)

307
156.370

Timer

Sats

Fondsmidler og puljer (Søges)
Herning Kommunes bidrag til udvikling 1. år
SIND lokalafdeling Herning-Ikast-Brande medfinanciering
Den Jyske Sangskole
Total

Kostprisen for et kor (udover de 7 der er budgetteret tilskud til)
Korleders opstartskursus
Kor, forberedelse mm.
Koncerter og Kultursamarbejds-manifestationer (inkl. pianist)
Transport, materialer mm. (variabelt beløb)
Total

20.000
739
Årligt total

380.050

Total
500.000
365.000
200.000
36.000
50.000
27.000
30.000
1.208.000

Timer
4
126
12

Sats
460
460
695

Total
1.840
57.960
8.340
4.500
72.640
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Inkl. 1 tværfagligt udviklingsmøde med 5 personer af 3 timer en gang om året
Data indsamles i samarbejde med Videncenter for Sang og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest.
Timerne er Inkl. produktion af en afsluttende artikel på dansk og engelsk.
Indledende workshop i 4 timer med kommende korledere: 5 pers. 1. år, 9 pers. 2. år. Herudover
afholdes tre årlige møder af 2 timer med korlederne for at videndele og sikre faglig udvikling (Et
møde 1. år)
Anslået antal timer
400 timer over 2,5 år = 3,3 timer pr. arbejdsuge uge. inkl. 35 timer til fundraising.
Der er beregnet to koncerter om året for alle kor. Koncerterne afvikles af en pianist og en
korleder/dirigent. Der er afsat 3 timer pr. koncert, hvilket er overenskomstens minimum ved
offentlige koncerter.
Inkl. Koordinering af deltagelse samt en sangkonsulent/pianist til de arrangementer hvor der ønskes
kor
Der er afsat 3,5 time pr. korgang inkl. forberedelse. Der er budgetteret med tre forsøgskor i Herning i
1. år (8 korprøver pr. kor), 3 kor i tre kommuner i 2. år (36 korprøver pr. kor) og 7 kor i syv
kommuner i 3. år (36 korprøver pr. kor).

40.000
1.300
Årligt total

669.940

Total

1.206.360

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger

Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret

Kontaktperson

Iben Sophie Bredholt

Adresse

Særkærparken 144, 7500 Holstebro

Mail

ibensophie@gmail.com

Telefon

31269028

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Lev Nu

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold,
max 15 linjer)

Lev Nu er et projektsamarbejde mellem NTL – Odin Teatret, IdomRåsted Borgerforening og Landsbylaboratoriets Event Værksted (LEV).
Vi vil udforske kvaliteten i at skabe kulturelle tiltag, hvor de ældre
borgere får mulighed for at udfolde dét de stadig kan, og det som
kroppen husker. I 2020 grundlægger vi et Talentakademi For Ældre,
som skal være en drivkraft for de ældre borgere i forhold til at dyrke
deres talenter indenfor både musik, teater og kreativt håndværk. I de
kommende år vil vi afvikle arrangementer, hvor de ældres kreative og
musikalske talenter er omdrejningspunktet. Det vil foregå på
plejehjem og aktivitetscentre i de syv kommuner, som medvirker i
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Ønsket er at de ældre
borgere vil opleve en glæde ved, at der er brug for netop deres talent,
og at det vil bidrage til at styrke deres identitet og livskvalitet.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Med Lev Nu vil vi udvikle kulturelle tiltag, som giver de ældre borgere
mulighed for at engagere sig i kulturlivet i deres nærområde, med de
ressourcer de har. Vi vil undersøge, hvordan Talentakademiet For
Ældre og de kulturelle tiltag kan medvirke til at styrke de ældre
borgeres mentale sundhed. På den måde vil projektet bidrage med
viden til området Kultur og Sundhed i Region Midtjylland - Og vores
intention er, at denne viden i fremtiden vil gavne arbejdet med
sundhedsfremmende kulturaktiviteter for ældre både på nationalt- og
internationalt plan.
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Projektets formål og
succeskriterier

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Vores ambition er, at Lev Nu vil medvirke til at styrke bæredygtig
udvikling på ældreområdet både i Danmark og i det globale
partnerskab, og at projektet kommer til at opfylde flere af FN’s
Verdensmål.
Talentakademiet For Ældre skal være med til at fremme sundhed og
trivsel for de ældre borgere i vores samfund. Vi vil skabe møder
mellem ældre borgere, hvor de får mulighed for at udforske og dyrke
deres passioner i fællesskab. Vi vil skabe arrangementer på plejehjem
og aktivitetscentre, hvor vi får brug for de ældre, som kan optræde
med musik, teater eller fortælling, og hvor vi får brug for de kreative
hænder, som kan være med til at skabe farvestrålende dekorationer.
Ønsket er at de ældre borgere vil blive fyldt op af ny energi og livsmod
ved at få flere anledninger i hverdagen til at udfolde alt det de stadig
kan.
Ambitionen er også at projektet vil gøre byer og lokalsamfund mere
inkluderende og bæredygtige ved at flere plejehjem og aktivitetscentre
bliver mødesteder i byerne, hvor det lokale kulturliv kan blomstre. Vi
vil arbejde for at få lokale kræfter til at engagere sig i at gøre
plejehjem og aktivitetscentre til kulturelle mødesteder, hvor der
summer af levende musik, kreativitet og livsglæde i hverdagene.
Intentionen er at projektet også får en værdi for de frivillige og
pårørende i lokalområdet, og at det samtidig får en positiv indflydelse
på personalets arbejdsmiljø.

Projektets konkrete
mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
I projektperiodens første år vil Landsbylaboratoriets Event Værksted
(LEV) rejse rundt og finde de ældre talenter til Talentakademiet i
Holstebro-, Struer- og Lemvig Kommune, og vi forestiller os at
rekruttere omkring 30 passionerede borgere. I de efterfølgende år
begynder vi at rekruttere ældre talenter fra flere kommuner i Region
Midtjylland. Målet er at vi inden år 2023 har rekrutteret minimum 10
ældre talenter fra hver af de kommuner vi samarbejder med.
I år 2020 afvikler LEV som udgangspunkt et eller to arrangementer om
måneden med Talentakademiet For Ældre i Struer-, Holstebro- og
Lemvig Kommune. Der vil være perioder, hvor vi afvikler flere
arrangementer, som eksempelvis i forbindelse med Holstebro Festuge
2020.
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Projektets konkrete
mål

Målet er, at vi fra år 2021 kan begynde at afvikle flere arrangementer
om måneden, i takt med at vi får etableret projektsamarbejder med
flere kommuner og institutioner i regionen. Formålet med at skabe et
samarbejde på tværs af kommunerne er at opbygge et større netværk
omkring initiativet, som både kan være med til at løfte projektet
videre, og som kan bidrage med væsentlige indsigter og erfaringer fra
forskellige faglige- og geografiske områder. Visionen er, at vi i
fremtiden får etableret et projektsamarbejde mellem kommuner i hele
landet, hvor der satses på udviklingen af flere sundhedsfremmende
kulturaktiviteter for ældre.
Dertil er det en væsentlig målsætning, at projektet vil bidrage med ny
viden til området Kultur og Sundhed i forhold til, hvordan de kulturelle
tiltag kan medvirke til at styrke de ældre borgeres mentale sundhed.
Vi vil bruge det kommende år på skabe et samarbejde med Aarhus
Universitet om at foretage en sideløbende forskningsundersøgelse,
som vi satser på at kunne formidle og vidensdele inden
projektperiodens afslutning.

Projektets
aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
LEV vil samarbejde med kulturinstitutioner, iværksættere og kunstnere
fra forskellige kommuner om at sammensætte koncerter og
forestillinger med udgangspunkt i de talenter vi finder blandt de ældre.
LEV samarbejder eksempelvis lige nu med det norske cirkus- og
dansekompagni, KompaniTO, om at skabe et musikalsk
akkompagnement til deres nye forestilling “Fritt Fram”, og det skal
fremføres af et orkester bestående af ældre passionerede spillemænd,
som vi rekrutteret i Holstebro Kommune. Vi vil rejse rundt til fem
forskellige plejehjem og optræde med forestillingen og orkestret under
Holstebro Festuge 2020.
Hver gang Talentakademiet For Ældre skal ud og optræde, vil LEV
rejse i forvejen og møde de ældre, der er tilknyttet de forskellige
plejehjem og aktivitetscentre. Det gør vi for at inddrage de ældre i at
udvælge og øve nogle fællessange, folde servietter til kaffebordet,
indsamle blomster og grene til dekoration og lave festlige plakater
mm. På den måde får de ældre borgere mulighed for at tage del i
arrangementerne ved at udfolde det de stadig kan, og det som
kroppen husker. I den forbindelse vil vi også begynde at tale med de
ældre om, hvad de er passionerede omkring og invitere dem til at
medvirke i Talentakademiet.
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Projektets
aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Vi har særligt fokus på at rekruttere de ældre og frivillige, som er
tilknyttet aktivitetscentre og forskellige former for ældreklubber, da vi
satser på at den målgruppe har flest ressourcer til at medvirke i
Talentakademiet.
Når vi planlægger arrangementerne vil vi samarbejde med
plejepersonalet, og bruge deres erfaringer til at skabe gode og trygge
rammer omkring de forskellige aktiviteter. Vi vil tilpasse os
plejehjemmenes daglige rytmer og være fleksible i vores planlægning,
så vi kan imødekomme den målgruppe vi arbejder med. Vi vil også
involvere frivillige, som er tilknyttet plejehjemmene i nogle af de
praktiske opgaver, således at personalet kan holde fokus på deres
daglige arbejdsopgaver.

Tid- og
aktivitetsplan
(Start, afslutning
samt evt. milepæle
undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
År 2020:
• Vi grundlægger Talentakademiet For Ældre i Holstebro.
• LEV skaber et samarbejde med Aarhus Universitet om at udvikle
kvalitative metoder til at foretage evalueringer af de kulturelle tiltag
og deres betydning for de ældre borgere.
• LEV rekruttere ældre talenter i Holstebro-, Struer- og Lemvig
Kommune, og afvikler koncerter og forestillinger på plejehjem og
aktivitetscentre med udgangspunkt i de talenter vi finder blandt de
ældre.
• Under Holstebro Festuge afvikler LEV fem forestillinger sammen med
Kompani TO og Talentakademiet For Ældre, som vi optræder med på
en række plejehjem og aktivitetscentre i Holstebro Kommune.
År 2021-2022:
• LEV begynder at rekruttere ældre talenter i Ringkøbing-Skjern-,
Ikast-Brande, Skive- og Herning Kommune og forsætter med at
afvikle koncerter og forestillinger med Talentakademiet For Ældre i
alle syv kommuner.
• LEV foretager løbende evalueringer af de arrangementer vi afvikler,
og den måde de ældre borgere og frivillige tager del i projektet.
År 2023:
• LEV skaber fortsat arrangementer sammen med de ældre borgere på
plejehjem og aktivitetscentre, og rekruttere ældre talenter i alle syv
kommuner.
• LEV arbejder på at finde projektpartnere i hver kommune, som kan
medvirke til at løfte projektet videre efter projektperioden.
• LEV udarbejder en forskningsrapport i samarbejde med Aarhus
Universitet, som formidler projektets resultater.
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Organisering
(ledelse,
partnerskab og
rolle, styregruppe
mv.)

Projektansvarlig, kommunikation og PR, eventkoordinering og
afvikling:
• Landsbylaboratoriets Event Værksted (LEV) ved Iben Sophie Bredholt
- se bilag 1
Administration og juridisk ansvarlig enhed:
• Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret - se bilag 2

Evt. andre
samarbejdspartnere
og deres rolle i
projektet

Samarbejdspartnere og kulturelle aktører:
• Landsbylaboratoriet - Idom-Råsted Borgerforening - se bilag 3
• KompaniTO - se bilag 4
• Dansk Talentakademi - se bilag 5
• Kulturdivisionen - se bilag 6
Samarbejder med plejecentre:
• Holstebro Seniorhus / Birkehuset
• Ulfborg Aktiv Center
• Aktivitetscentret Struer
• Plejehjemmet Solgården Lemvig
• Kirkens Korshær Varmestue Holstebro
• Plejecenter Thorshøj Holstebro
• Vinderup plejehjem
• Krohaven plejehjem Vemb

Evt. andre
samarbejdspartnere
og deres rolle i
projektet

Kommunale samarbejder:
• Lemvig
• Struer
• Holstebro
• Skive
• Ringkøbing-Skjern
• Herning
• Ikast-Brande
Samarbejdspartner i forskningsundersøgelse:
• Aarhus Universitet

Hvordan skal
projektet forankres
eller videreføres
efter
projektperioden

I løbet af projektperioden vil vi finde en samarbejdspartner i hver
kommune, som kan medvirke til at få initiativet til at leve videre i de
pågældende kommuner. Efter projektperioden rejser LEV rundt til
plejehjem og aktivitetscentre i andre kommuner for at rekruttere flere
ældre til Talentakademiet og skabe nye arrangementer sammen med
de ældre. Målet er, at vi efter de første fire år har udviklet konkrete
tilgange, som vi kan præsentere flere kommuner, plejehjem og
aktivitetscentre for, og som kan anvendes til at skabe
sundhedsfremmende kulturaktiviteter for ældre i hele landet.
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Hvordan skal
projektet evalueres?

Som beskrevet vil LEV samarbejde med Aarhus Universitet om at
udvikle kvalitative metoder til at evaluere betydningen af de
kulturaktiviteter, vi skaber for de ældre. Vi forestiller os dels af
evaluere projektet som en skabende proces, hvor de kulturelle tiltag
og deres betydning bliver manifesteret løbende i kraft af dét, som vi
får skabt sammen med de ældre. Vi vil kombinere denne tilgang med
plejepersonalets sundhedsfaglige viden omkring evaluering af
aktiviteter på plejehjem, samt til at vurdere hvilken betydning de
kulturelle aktiviteter har for de ældres mentale sundhed. Vi vil
anvende de evalueringsmetoder vi udvikler til bl.a. at undersøge, hvad
der sker i mødet mellem de ældre i processen med at skabe og afvikle
arrangementerne, samt hvordan de udfolder sig og tager del i
projektet.

Hvordan skal
resultater og læring
formidles?

Vi vil anvende de evalueringsmetoder, vi udvikler i løbet af
projektperiodens første år, og afslutningsvis udarbejder vi en rapport,
som formidler undersøgelsens resultater. Det spørgsmål som vi søger
besvaret med vores undersøgelse er:
Hvordan kan de kulturelle tiltag vi skaber bidrage til at styrke de ældre
borgeres mentale sundhed?
Vi mener at dette er en interessant problemstilling, da den griber ind i
diskussionen om forholdet mellem kultur og sundhed, samt hvordan
man vurderer sundhedsværdien i kulturelle oplevelser. Denne
diskussion vil være central i vores undersøgelse, da vi ønsker at
bidrage med viden til netop dette forskningsområde.
Baseret på de erfaringer som projektperioden giver os, udvikler vi
også en værktøjskasse bestående af konkrete redskaber og
oplevelseskoncepter, som kan fungere som en ramme for, hvordan vi
skaber meningsfulde arrangementer på plejehjem, der samtidig
fungerer i praksis. Formålet er at værktøjskassen kan være til
inspiration for aktivitetsmedarbejdere på plejehjem og aktivitetscentre
i hele regionen i forhold til at afvikle flere arrangementer, hvor de
ældres talenter tages i brug. Vi vil også gerne tilbyde at afholde
foredrag og workshops i forskellige sammenhænge, hvor vi
videreformidler undersøgelsens resultater, og de tilgange vi har
udviklet.
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Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager
projektet til
udvikling af nye
produkter,
kompetencer,
arbejdsformer,
værktøjer, netværk
eller internationalt
udsyn?

Vores tilgang til at udvikle de kulturelle tiltag tager dels udgangspunkt
i plejepersonalets erfaringer og sundhedsfaglige viden om arbejdet
med ældre. Samtidig skaber vi begivenheder ud fra tanken om at
kulturen er i os alle, og at den skal holdes igang, selvom man er
kommet på plejehjem. Ved at betragte plejehjem som et sted, der
rummer et væld af talenter og passioner - som vi kan udfolde i
forbindelse med forskellige arrangementer i hverdagen - udvider vi
samtidig rammerne for hvad et plejehjem er. Ambitionen er, at denne
tilgang kan medvirke til at styrke de ældre borgeres mentale sundhed,
og at vi sammen kan gøre plejehjem til et mere levende og muntert
sted at være. Vores intention er også, at den viden og erfaring
projektet resulterer i kan anvendes til at udvikle nye former for
kulturelle og sundhedsfremmende aktiviteter for ældre både i
Danmark og internationalt.

Regional
betydning
Hvilken betydning
har projektet for
udvikling af det
regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)
Ved at skabe kulturelle tiltag på plejehjem og aktivitetscentre i
regionen, vil vi give flere ældre mulighed for at engagere sig i
kulturlivet i deres nærområde. Vores ønske er, at de ældre som er
udfordrede i forhold til at bevæge sig ud fra deres bolig, vil få glæde af
at kunne engagere sig i flere kulturaktiviteter i hverdagen. Visionen er
at få kulturlivet og de ældre borgere til at blomstre på plejehjem og
aktivitetscentre i Region Midtjylland - Og vi ønsker at projektet, og
den viden det frembringer, vil inspirere kommuner og
kulturinstitutioner til at samarbejde om at satse på udviklingen af flere
sundhedsfremmende kulturaktiviteter for ældre.

Budget
Udgifter

År 1

År 2

År 3

År 4

I alt

250000

175000

175000

175000

775000

Projektmedarbejdere

50000

30000

30000

30000

140000

Administrativt personale

10000

10000

10000

10000

40000

Transport

40000

20000

20000

20000

100000

100000

40000

40000

40000

220000

PR og kommunikation

50000

30000

30000

30000

140000

Evaluering og
vidensproduktion

80000

10000

10000

45000

145000

Diverse

10000

10000

10000

10000

40000

590000

325000

325000

360000

1600000

Lønudgifter Projektledelse

Aktiviteter

I alt

Produktion
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Finansiering

År 1

År 2

År 3

År 4

I alt

Bevilget/
ikke bevilget

Region Midtjylland

250000

0

0

0

250000

Ansøges

Kulturaftalen

150000

150000

150000

150000

600000

Ansøges

Tværkommunale midler

70000

70000

70000

70000

280000

Ansøges

Kommune(r)

60000

60000

60000

60000

240000

Ansøges

Tilskud fra institutioner

20000

15000

15000

20000

70000

Ansøges

Private fonde

30000

20000

20000

50000

120000

Ansøges

Egen medfinansiering

10000

10000

10000

10000

40000

Beviliget

590000

325000

325000

0

0

0

I alt
Balance
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Museumsdirektør Britta Andersen
Randersvej 2, 8963 Auning
post@gammelestrup.dk
86483001

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

BEVÆG DIG - herregårdskulturmiljøer som laboratorium for fysisk
aktivitet og kulturarv i landdistrikterne i Region Midt.

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Spredt over hele Region Midt ligger en perlerække af herregårde, hvis
kulturarv udgør en essentiel men ofte overset del af landdistrikternes
kultur. Det vil Gammel Estrup lave om på ved at skabe fornyet
bevidsthed om herregårdskulturmiljøer som oplagte lokale rum for
kulturoplevelser og fysiske aktiviteter i samarbejde med museer,
kulturaktører, frivillige foreninger og herregårde. Der ønskes udviklet en
række formidlingstiltag og kulturoplevelser i herregårdskulturmiljøer
samt ny viden om arbejdet i krydsfeltet mellem formidling af kulturarv,
kulturoplevelser og bevægelse i skove, enge og haver i
herregårdskulturmiljøer. Vi vil gennem aktiviteter og nye netværk af
borgere og professionelle undersøge kulturen og kulturarven som
løftestang for at få flere borgere ud i bevægelse under åben himmel med
kulturoplevelser som bærende element og motivationsfaktor. Der
etableres et internationalt samarbejde med henblik på udbredelse og
udvikling af projektets koncept i nordisk såvel som europæisk
perspektiv.
BEVÆG DIG er en del af Gammel Estrups nationale formidlings- og
undervisningsprojekt Jagten på Fortiden, der skal få flere danskere på
opdagelse i deres lokale herregårdsområde.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Projektets formål er at undersøge og udvikle viden om herregårdenes
potentialer som løftestang for et mere aktivt og kulturelt oplevende liv
for borgere i landdistrikter, der sjældent møder kulturelle oplevelser i
deres nærområde. Projektet vil styrke rammerne om formelle aktiviteter
i foreninger og klubber såvel som uformelle fællesskaber, der opstår på
baggrund af gode rammer og samlingssteder for kulturoplevelser i
herregårdsmiljøerne.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
BEVÆG DIG vil styrke og udfolde de mange potentialer for fællesskab
og kulturoplevelser på tværs af regionens kulturaktører, herregårde,
borgere og frivillige foreninger. Projektet fokuserer særligt på to af
Region Midtjyllands regionale kulturindsatsområder
1.) Kultur og landdistrikter: De danske herregårde var førhen
landdistrikternes kulturelle kraftcentre, og disse
landdistrikternes glemte kulturarv skal i projektet igen aktivere
borgere, frivillige foreninger og kulturinstitutioner med nye
rammer for kulturoplevelser og netværk i regionens
landdistrikter for øje.
2.) Kultur og sundhed: Projektet vil belyse indsatsområdet fra en ny
vinkel gennem fokus på den lokale kulturarvs potentiale til at få
flere borgere ud i herregårdskulturmiljøerne til fysisk aktivitet
med kulturelle oplevelser som redskab og motivationsfaktor.
Fokus er på borgere, som ikke af sig selv opsøger fysisk aktivitet
eller kulturoplevelser samt på geografiske områder præget af få
muligheder for aktive kulturoplevelser under åben himmel.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Først og fremmest vil vi med BEVÆG DIG bane ny vej for kulturelle
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formidlingstiltag i krydsfeltet mellem herregårdenes kulturarv,
kulturoplevelser, natur og bevægelse i regionens landdistrikter.
Vores egne succeskriterier er opdelt i en to delsuccesmål, som har afsæt
i Region Midtjyllands kulturindsatsområder:
1.) Aktivering af borgere i landdistrikter, som ikke af sig selv
opsøger fysisk aktivitet og kulturoplevelser: Gennem
kvalitative og kvantitative spørgeskemaundersøgelser vil vi
undersøge publikums baggrund samt motivation for
deltagelse.
2.) Flere muligheder for aktive kulturoplevelser i
herregårdsmiljøer: Projektet vil ved opstart kortlægge, hvor
mange herregårdsområder i Region Midt der arbejder med
kultur og bevægelse under åben himmel og ved
projektafslutning måle antallet af nye initiativer og netværk.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Projektets første mål er at få opstartet og udvidet netværket med
medlemmer fra ørige områder af Region Midt. I projektets første år skal
projektet udvides med 3 nye områder. Hvert område består af et
herregårdsområde, en kommune, frivillige aktører og professionelle
kulturudøvere. I projektets 1. år skal der gennemføres minimum 5 tiltag,
arrangementer eller kulturoplevelser i herregårdskulturmiljøer. I
projektets 2. år skal de allerede etablerede netværk afholde samme antal
begivenheder eller tiltag og minimum 2 nye netværk skal komme til.
Der afholdes møder både med de enkelte netværk og større, årlige
møder for alle netværk i regionen og i projektets afsluttende del afholdes
et større vidensdelingsseminar.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
BEVÆG DIG starter op i foråret 2020 og har i den 2årige projektperiode
følgende vigtigste aktiviteter:
Aktiviteter for netværk år 1: Opstart af netværk: projektledelsen
afdækker interessenter på regionalt og lokalt niveau, udpeger 5
herregårdsområder og afholder introduktionsmøder, workshops mv.
Aktiviteter for netværk år 2: Del-evalueringsmøder, afsluttende seminar
hvor aktører inden for bevægelse såvel som kultur og herregårdshistorie
inviteres. Plan for videreførelse af netværk efter endt projektperiode
produceres.
Aktiviteter for arrangementer år 1: Afholdelse af de første
arrangementer og pilotarrangementer, hvor projektdeltagerne i de
enkelte områder afprøver og udvikler et fælles mål og designer et
passende format.
Aktiviteter for arrangementer år 2: Afholdelse af hovedarrangement
eller hovedprodukt i samarbejde med et bredere udsnit af aktører.
Produktet eller arrangementets indhold og udformning er op til de
enkelte projektdeltagere, dog skal kulturelementet være bærende.
I projektets afsluttende fase gennemføres undersøgelse af projektets
resultater i forhold til succeskriterier.
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Eksempler på indhold:
Borgernes egne historier, yndlingssteder og fortællinger kombineres
med den enkelte herregårdshistorie gennem vandreture, kunstruter,
opera eller alsang i herregårdshaven, sanketure, landart eller gennem
skuespil eller rollespil i herregårdskulturmiljøet udviklet i samarbejde
mellem frivillige foreninger, kulturinstitutioner og herregårde.
Aktiviteterne gennemføres gennem nært samarbejde mellem
projektledelsen på Gammel Estrup og kulturkonsulenter,
naturvejledere, frivillige foreninger og den enkelte herregård.
BEVÆG DIG bliver en kulturelt undersøgende del af projektet Jagten på
Fortiden, der er et nationalt formidling- og undervisningsprojekt, der
skal få flere danskere på opdagelse i den lokale herregårdskultur, som
ofte befinder sig lige udenfor deres dørtrin, uden de kender den.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Februar-april 2020:
•

Kortlægning af eksisterende tiltag, møder med relevante
interessenter, projektseminar for mulige samarbejdspartnere.
Der etableres kontakt og konkrete aftaler med frivillige
foreninger, kulturaktører og herregårde i Region Midt. (se liste
over mulige samarbejdspartnere under ”organisering”

•

Udarbejdelse af format for det enkelte geografiske områdes
aktiviteter samt fælles mødeplan for netværk i projektperioden.

•

Markedsføring og synliggørelse via pressemeddelelser,
aktiviteter på de sociale medier mv.

Maj-august 2020:
•

Markedsføring af projektet blandt andet gennem filmindhold,
pressemeddelelser til lokale såvel som nationale medier samt
opslag og aktiviteter på de sociale medier.

•

Planlægning af arrangementer lokalt i de enkelte
herregårdskulturmiljøer, dialog med frivillige foreninger og
lokale kulturaktører. Nye medlemmer af netværk inviteres.
Planlægning af tiltag og arrangementer.

August/september 2020:
Arrangementer afholdes i herregårdskulturmiljøer.
September 2020:
•

Evaluering og erfaringsudveksling. Skriftlige spørgeskemaer til
publikum og aktører fra arrangementer gennemgås. Møde i
netværksgruppe

Oktober 2019-marts 2021:
•

Der etableres kontakt og konkrete aftaler med frivillige
foreninger, kulturaktører og herregårde i hele regionen.

•

Møde i netværket, delevaluering og halvvejsrapport.
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April-august 2021
• Markedsføring (nyhedsbrev, udvikling af elektronisk guide med
oversigt over muligheder og aktiviteter på hjemmesiden
www.jagtenpaafortiden.dk)
•

Planlægning af arrangementer, tiltag og netværksmøde.

September-november 2021:
•

Evaluering i netværksgruppe samt færdigproduktion af
kvalitative og kvantitative undersøgelser under projektet. Der
nedsættes en udviklingsgruppe til sikring af projektet fremover
og forberedelse af et evt. EU-samarbejde herunder etablering af
konkrete internationale samarbejder.

•

Afholdelse af seminar.

27. november 2021:
•

Artikler i Herregårdshistorie 17 udkommer.

December 2012 – januar 2022:
•

Afsluttende undersøgelse, afrapportering og netværksmøde med
fokus på forankring.

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er projektejer, og
projektet gennemføres i samarbejde med Norddjurs Kommune. En del
af projektets formål er at opsøge og etablere et formelt samarbejde med
relevante frivillige foreninger, herregårde, borgerforeninger,
professionelle kulturaktører mv. På nuværende tidspunkt er der
etableret samarbejde med Friluftsrådet, Naturvejlederforeningen, Spor i
Landskabet, DGI, Center for Børn og natur, KFUM-spejderne, Østjysk
Vandrelaug samt Rollespilsfabrikken,
Projektet samarbejder desuden med Friluftsrådet,
Naturvejlederforeningen, Spor i Landskabet, DGI, Center for Børn og
natur. Gammel Estrup er en del af Kulturring Østjylland, og BEVÆG
DIG vil samarbejde med parterne og kommunerne i kulturringen.
BEVÆG DIG startes med to geografiske områder som pilotområder. I
løbet af projektperioden tilføjes minimum fem øvrige
herregårdsområder på landet i Region Midt.
Område 1: Spøttrup Borg, Museum Salling og foreningen Spøttrup
Borgs venner, Skive DNA. Krabbesholm Højskole, Sct. Georgsgildet i
Sæby.
Område 2: Gammel Estrup, Kyst- og Fjordcentret, Kattegatcentret,
Norddjurs kirker, Norddjurs Kommune, Profkunst Norddjurs,
Kunstnerne i Baunhøj Mølle.
De øvrige herregårdsområder bliver udpeget blandt nedenstående
herregårde, der tidligere med stor succes har indgået i partnerskab med
Gammel Estrup og Dansk Center for Herregårdsforskning om
herregårdsformidling:
1. Jungetgaard/Kjeldgaard: I samarbejde med Rigsarkivet Viborg.
2. Kaas: I samarbejde med Holstebro Museum.
3. Kabbel: I samarbejde med Lemvig Museum.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sostrup: I samarbejde med Norddjurs Kommune.
Hald: I Samarbejde med Viborg Museum.
Nørre Vosborg: I samarbejde med Holstebro Museum.
Kalø: I samarbejde med Museum Østjylland.
Silkeborg: I samarbejde med Silkeborg Museum.
Herningsholm: I samarbejde med Museum Midtjylland.
Brejninggaard: I samarbejde med Ringkøbing/ Skjern Museum.
Rathlousdal og Rodsteenseje: I samarbejde med Odder
Museum.

Til hver af de ovenstående områder knyttes lokale frivillige foreninger,
kunstnere, kulturaktører, borgerforeninger mv.
Gammel Estrup indgår i samarbejde med turistorganisationen Danske
Slotte og herregårde, hvor herregårdene Clausholm Slot, Sostrup Slot og
kloster indgår. Museet er endvidere en del af Nordisk slots- og
Herregårdssymposium - Nordisk Netværk samt Netværk for Nyere Tid
under Organisationen Danske Museer. (ODM)
Gammel Estrup har via sin rolle som primus motor i det europæiske
netværk European Network for Country House and Estate Research
(ENCOUNTER) en række europæiske samarbejdspartnere indenfor
herregårdsforskning og -formidling.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

BEVÆG DIG er et delprojekt under Jagten på Fortiden, der er et unikt
samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum,
Dansk Center for Herregårdsforskning og Film & TV Compagniet.
Jagten på Fortiden finansieres blandt andet af Nordea-fonden. Jagten
på Fortiden har et nationalt netværk af såkaldte fyrtårnsherregårde
tilknyttet, som vil fungere som ressourcenetværk og som kvalificerede
sparringspartnere og en oplagt mulighed for vidensdeling uden for
Region Midt.
De syv fyrtårnsherregårde er placeret i syv forskellige regioner:
Voergaard Slot (Nordjylland), Spøttrup Borg (Midtjylland), Gammel
Estrup (Østjylland), Sønderskov Slot (Sydjylland), Sønderborg Slot
(Sønderjylland), Skjoldemose Gods (Fyn), Reventlow-museet
Pederstrup (Lolland-Falster), Selsø Slot (Sjælland). I hver region
deltager desuden kommuner, skoler og institutioner samt en række
lokale foreninger.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektet og netværket forankres hos Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum, der gennem projektet forpligter sig til at
koordinere og videreføre netværket i fem år efter projektafslutning.
Projektets arrangementer og tiltag videreføres i den nationale,
tilbagevendende begivenhed Herregårdenes Dag, hvor herregårde over
hele landet åbner for publikum.
Endelig skal projektets indhold og tilbud til publikum synliggøres via
hjemmesiden www.jagtenpaafortiden.dk, som skal fortsætte efter endt
projektperiode under Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Erfaringerne fra BEVÆG DIG formidles i en best-practice publikation,
der skal tilgængeliggøres online. Erfaringer deles desuden til projektets
afsluttende seminar samt på de sociale medier, hvor både professionelt
producerede film og optagelser med projektets aktører tilgængeliggøres.
Delevalueringer gennemføres på halvårlig basis i den 2-årige
projektperiode. Ved projektets afslutning inviteres alle
netværkspartnere samt interessenter fra øvrige dele af landet til et
seminar om projekter i krydsfeltet mellem kultur og bevægelse.
Afsluttende udgives en artikel i tidsskriftet Herregårdshistorie om
projektets erfaringer og redskaber. I den afsluttende fase vil konkret
samarbejde med internationale samarbejdspartnere i regi af European

Hvordan skal projektet
evalueres?
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Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER) blive
etableret med henblik på udvikling af anvendelsen af herregårdskultur
som løftestang for borgeres aktive oplevelser i herregårdenes
kulturmiljøer.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af
det regionale kulturliv?

Projektet er et nyt blik på kulturens rækkevidde og potentialer i samspil
med øvrige fagområder og borgere i Region Midt. Ved at opnå erfaring i
og udvikle redskaber til gennemførelse af kulturaktiviteter i
herregårdskulturmiljøer i Region Midt, vil projektet styrke fremtidige
initiativer og projekter med fokus på kultur og bevægelse. Projektets
stærke internationale udsyn i kraft af samarbejdet med ENCOUNTER vil
sikre, at projektet opnår synlighed uden for landets grænser.
Det enkelte herregårdsområdes selvbestaltede kulturliv udvikles gennem
samarbejdet mellem lokale borgere, foreninger, herregårde og det
professionelle kulturliv i form af kulturarvsformidlere, kunstnere og ejere
af herregårde. Den lokale herregårdskulturarv og det frivillige kulturliv
samt frivillige foreninger med fokus på bevægelse går sammen og skaber
et nyt aktiv i regionens landdistriktsområdet.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 1
152.912
0
261.945
10.000
10.000
503.678
15.000
20.000
0
973.535

Projektledelse
Evaluering
Projektmedarbejdere
Transport
Administrationsmedarbejder
Markedsføringsfilm
Netværksmøder
Markedsføring
Revision

I alt

År 2
152.912
13.901
269.808
10.000
10.000
320.822
15.000
20.000
0
812.142

Finansiering

År 1

År 2

År 3

I alt

Region Midtjylland
Kommune(r)
Nordea- fonden
Egenfinansiering
I alt

266.710
193.147
503.678
10.000
973.535

402.854
78.766
320.522
10.000
812.142

13.901
0
0
30.000
43.901

683.465
271.913
824.200
50.000
1.829.578
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År 3
0
13.901
0
0
20.000
0
0
0
10.000
43.901

I alt
305.824
27.802
531.752
20.000
40.000
824.200
30.000
40.000
10.000
1.829.578

Bevilget/ikke
bevilget
Ansøges
Bevilget
Bevilget
Egenfinansiering

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

AWOW Aarhus Walks on Water
v/Aarhus Universitet
Maranne Huang – Lene Elsner
Langelandsgade 139
mph@cc.au.dk – lene.elsner@gmail.com
Marianne 5137 1208 – Lene 2118 6224

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

AWOW 2020-2022
Aarhus Walks on Water – Body Enablement

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

AWOW ansøger om DKK 425.000 til fortsættelse af Kulturhovedstadsevent AWOW 2017 og Legacy Event 2018, som har
etableret Danmark på den europæiske FashionTech scene.
Body Enablement – velfærdsteknologi er det overordnede
tema. Det brændende spørgsmål er, hvordan ny teknologi
ændrer menneskets kropsnære og kommunikative vilkår.
Publikumsudvikling igennem tværfaglige netværk er
kernen i projektet, som bygger på erfaringerne fra 2017-2018
og udvikles gennem opbygning af tværfaglige netværk med
inddragelse af fx dansere, tech-udviklere, gamere og DJs.
Talentudvikling i co-creation organiseres i workshops.
Projektets partnere og talenter arbejder henimod konkrete mål
som indgår i en Open Air AWOW Performance i havnebassinet
ved DOKK1 i 2021. Catwalken erstattes af performances ved
professionelle dansere og publikum inviteres demokratisk.

Projektets formål og
succeskriterier

Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Gennem kunstnerisk samskabelse sætter AWOW fokus på
området Kultur og Sundhed. Gennem teknologi gentænker
temaet Body Enablement vilkårene for bevægelse, som fx
når Viktoria Modesta udfordrer opfattelsen fra handicap til
super human.
Publikum inviteres til at bidrage direkte via mobil app og AR,
og publikumsdata omdannes til kunst i en realtime vekselvirkning med lyd og lys. Publikum inviteres demokratisk og
inddrages i samskabelse af eventen.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
- Opbygning af regionalt tværfagligt netværk med europæisk
perspektiv.
- Tværfaglig talentudvikling (design, performance og tech) for
partnerskabets deltagere.
- Publikumsudvikling gn. inddragelse af kunstarterne og nye
fortællemåder.
- Præsentation af mulighederne i ny teknologi til slutbruger.
- Udvikling af ny app i samspil med augmentet reality.
- Opsamling af publikumsdata under eventen via mobil og app
i realtime.
- Publikum er ikke længere blot beskuere, men giver feedback
og medproducenter af eventen.
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- Fastholdelse af Aarhus/DOKK1 som regionens innovative
fashiontech eventplatform i en national og europæisk
kontekst.
- AWOW arbejder på en gang regionalt og internationalt ved at
vise regional talentudvikling i Europa og bringe nye talenter
og innovation til regionen.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
-

Etablering af tværfagligt regionalt netværk m kvartalsmøder
Kontakt til tværfaglige europæiske partnere
Videndeling gennem 9 workshops/værksteder for co-creation
Teknologiudvikling i form af app/augmentet reality
Publikumsudvikling gn. kuratering i udvalgte workshops (3/9)
Open Air Fashiontech Performance 2021 v/DOKK1
Ansøgning Creative Europe Samarbejdsprojekt (small), hvor
AWOW 2020-2022 Body Enablement indgår som det danske
bidrag. AWOW 2020-2022 Body Enablement gennemføres i
regionen uanset om der opnås støtte fra EU.
- Konsolidere Aarhus som innovativ fashiontech platform for
talentudvikling og publikumsinddragelse.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Det tværfaglige regionale netværk mødes hvert kvartal.
På det første årlige møde udstikkes rammerne for årets
arbejde og indholdet i workshoppene. De resterende tre møder
afholdes vis-a-vis de tre årlige co-creation workshops.
Således får netværket 4 årlige nedslag med indholdsudvikling
og netværksopbygning. Der sker en løbende evaluering af cocreation arbejdet, som tilrettelægges i design processer.
Netværket søges udvidet med europæiske partnere gennem
input fra det danske netværk. Disse partnere inddrages i cocreation arbejdet. Dette med hensyn til kreative partnere til
indsatser i et eventuelt Creative Europe projekt.
Videndeling udenfor partnerskabet sker gennem publikums- og
interessent inddragelse med 3 åbne workshops i projektperioden samt ved master classes i forbindelse med Open Air
Fashiontech Performance 2021 v/DOKK1.
Teknologi-udviklingen organiseres i workshoppene, således at
den kunstneriske intervention udvikler eksisterende
teknologier, og at publikum og slutbruger altid er i fokus.
I 2021 vil workshop 1 og 2 være konkrete produktionsworkshops mhp Open Air Performance 2021 v/DOKK1.
Vi søger særskilt til Open Air Performance 2021 v/DOKK1, som
udvikles og gennemføres af projektpartnerne som en
tværfaglig produktion.
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Minimum 2 ud af de 4 årlige netværksmøder og workshops,
samt den publikumsinddragende event afholdes på DOKK1.
Dette bidrager til udvikling og konsolidering af Aarhus som
regionens europæisk fashiontech platform.
De publikums- og interessentinddragende workshops afholdes i
2020 i Herning med fokus på bodyscanning til AR og fashion
performance med teknologi, i 2021 i Aarhus op mod event på
DOKK1, og i 2022 i Holstebro, hvor resultater mht. kunstnerisk
udvikling og impact på sundhedsområdet vil blive delt og
modtage feedback.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2/19
ORGANISATION
Netværksmøder
Etablering Styregruppe
FINANSIERING
Funding program
Creative Europe
Fundraising fonde m.fl.
KOMMUNIKATION
Kommunikation & PR
Pressestrategi / afvikling
Webopdatering
SoMe opdatering
Nyhedsbreve
PRODUKTION /
VIDENDELING
Co-creation Workshops
Åbne Workshops
Executive event
Master Class
Event på DOKK1
POSTPRODUKTION &
EVALUERING
Survey design
Evaluering 2021 og 2022
Publicering af rapport

1/20

2/20

1/21

2/21

1/22

2/22

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1
2

1

Projektledelse:
Aarhus Universitet ARTS repræsenteret v/Marianne Huang
Styregruppe med deltagelse fra projektets partnere
B
AU Aarhus Universitet: ARTS, DITCOM
A
Aarhus Kommune: ITK, DokkX, DOKK1
B
Verdensrummet
B
Aarhus Kommune/AU: Creative Ring EU med WearSustain
A
Ideas Lab, Filmby Aarhus
B
Performing Arts Platform
B
Dansk Danseteater
A
Dansk Scenekunstskole
A
VIA Design
A
VIA Film og Transmedia
B
poppmedia v/Bjørn Popp
B
EmotionData
B
Emolition
B
Daniel Walsh, Kulbroen
B
Lene Elsner
Tech-partnere
Rokoko.Motion Capture System
Unity (Realtime Development Platform)
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Associerede/internationale partnere
L&DC Lifestyle & Design Cluster
Designskolerne: Kolding og KADK
WearIt Berlin
ElektroCouture
Modeclix
Joanna Hir
Hertfordshire University
Dansk Handicap Forbund
B= bekræftet partner A=afventer svar

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Der vil undervejs blive tilknyttet endnu ikke navngivne
dansere, performancekunstnere og andre aktører afhængigt af
arbejdet i værkstederne for co-creation.
Det tværfaglige netværk udvides undervejs i projektet med
relevante europæiske partnere.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Det er målet at søge midler fra Creative Europe for perioden
2020-2022 samt gennem partnerskabskredsen at udvide
forankringen af AWOW hos de regionale aktører.
Samtidig vil projektet søge lokal støtte hos toneangivende
fonde og andre mulige interessenter.
Under ledelse af AU vil partnerskabet i projektperioden arbejde
henimod en bæredygtig forretningsmodel for Aarhus Walks on
Water som event platform.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Ved projektstart foreligger en PR/Presse samt
kommunikationsplan for web og sociale medier.
En opdateret hjemmeside for AWOW bliver kommunikationsplatform for projektet, ligesom partnerskabskredsen formidler
projektet på respektive platforme og netværk.
Nyhedsbrev udsendes 4 gange årligt.
Sociale medier (FB og Instagram) genaktiveres før projektstart
og med særlige nedslag frem imod åbne workshops og
eventen i 2021, sociale medier vil især være
publikumsudviklende.
Der videndeles ved åbne workshops, master classes, executive
events og i forbindelse med teknologi, performance og fashion
events/festivaller regionalt, nationalt og europæisk.
Der publiceres en (online) rapport op mod projektafslutning.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Aarhus Universitet udarbejder en rapport (inklusive en
slutevaluering på baggrund af survey-data) i sidste kvartal af
projektperioden med relevante informationer og input fra
partnerskabskredsen og andre relevante interessenter.
Styregruppen udarbejder en separat evaluering af erfaringerne
med Open Air Performance på DOKK1 i 2021 som
midtvejsevaluering.
Formativ evaluering sker gennem co-creation workshops,
herunder åbne workshops med publikums- og
interessentinddragelse.
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Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Projektet bidrager med:
- kunstnerisk og kreativ udvikling af teknologi til performance
og publikumsinddragelse.
- udvikling af nye tværfaglige kompetencer
- udvikling af nye performance former
- udvikling af realtime publikumsdata, herunder datasikkerhed
og datamodel
- udvikling af et legende og inddragende samspil mellem kultur
og sundhed
- udvikling af europæisk samarbejde omkring
velfærdsteknologi, kuratering og design til talent- og
publikumsudvikling
Enestående chance for at etablere et nyt tværfagligt netværk
for regionens kulturelle aktører med en konkret event platform
til at vise cutting edge teknologier, nye greb i
publikumsudvikling i direkte interaktion med publikum samt
etablere regionen som innovativt center for talentudvikling.
For yderligere reference om AWOW Aarhus Walks on Water
venligst se:
AWOW Kulturhovedstads Event 2017
http://awow2017.aarhuswalksonwater.dk/
AWOW Legacy Event 2018
http://awow2018.aarhuswalksonwater.dk/

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

I alt
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År 1

År 2

År 3

I alt

60.000
60.000
0
0
40.000
75.000
0

60.000
60.000
0
5.000
90.000
75.000
50.000

60.000
60.000
0
0
25.000
75.000
0

180.000
180.000
0
5.000
155.000
225.000
50.000

15.000
0
0
250.000

15.000
0
0
355.000

15.000
10.000
0
245.000

45.000
10.000
0
850.000

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i kr
Andet, inkind ifm udstyr mv.
I alt

År 1

År 2

År 3

I alt

100.000
0
0

225.000
50.000
0
0

100.000
0
0
0

425.000
50.000
0
0

Bevilget/ikke
bevilget
Ansøges
Ikke bevilget
-

20.000
0

30.000
0

0

50.000
0

Ikke bevilget
-

85.000
15.000
220.000

85.000
40.000
430.000

85.000
15.000
200.000

255.000
70.000
850.000

Bevilget
Ikke bevilget
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Hakkehuset
Magnus Errboe
Lysbrohøjen 15
merrboe@hotmail.com info@hakkehuset.dk
27144785

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:


Udvikling.



Netværk.



Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:


Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.



Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.



Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:


Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.



Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.



Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.



Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.




Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume
(kort beskrivelse af projektets
indhold, max 15 linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

Secret stages – tværæstetisk udviklingsprojekt
Foreningen Hakkehuset, som har til formål at skabe kulturelle og
tværæstetiske oplevelser, vil etablere en udviklingsgruppe, som
sammen med erhvervspartnere og andre kulturelle aktører og
institutioner udvikler og gennemfører en række kunstneriske
aktiviteter målrettet den almene borger i regionen samt institutioner
og virksomheder.
Den kunstneriske ramme består af forskellige elementer som alle
involverer det stedsspecifikke element og et valgt tema. De udvalgte
lokationer kan være naturen, industri, arkitektur eller det urbane rum
eller en virksomheds eller institutions egne lokaler. Tematikken kan fx
tage afsæt i stedets historie, stedets æstetik eller et relevant tema, der
skaber afsæt til det kunstneriske indhold.
Hakkehuset vil skabe en tværæstetisk base for professionelle
performere og kunstnere fra ind- og udland. Der arbejdes med at
udfordre og undersøge kunstnerenes og publikums perception af et
sted. Det stedsspecifikke begreb udvides til også at omfatte en ny
præsentation- og oplevelse af stedets identitet og ufortalte
muligheder.
Der dykkes ned i historien og lokalidentiteten, som sættes ind i en
kunstnerisk nyskabende fortolkning. Publikum inddrages undervejs og
får både en vi-oplevelse og en jeg-oplevelse af at være tilstede og
interagere i et æstetisk og sanseligt iscenesat rum.
Hakkehuset organiserer, producerer og er vært for mangeartede
stedsspecifikke og tværæstetiske samarbejder og udviklingsprojekter.
Det kunstneriske mål er at nå bredt ud i regionen med lokalforankrede
og borgerinddragende aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet med
regionale og internationale kunstnere og samarbejdspartnere. Det er
lokalidentiteten og det kunstnerisk nyskabende der sættes i spil.
Hakkehuset vil skabe økonomisk bæredygtighed ved at udvikle
indtægtsgivende aktiviteter, der helt eller delvist finansierer den
enkelte aktivitet og dermed støtter kontinuiteten i projekternes
kunstneriske udvikling. Der søges fortløbende fonde og anden
medfinansiering.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Dette projekt
 Skaber nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og
værktøjer.
 Rækker udover kommune- og landegrænser
 Styrker samspil mellem kultur, erhverv og uddannelse
 Skaber udvikling der rækker udover projektperioden
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Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Egne succeskriterier:
 Skabe en kunstnerisk baseret virksomhed, hvor indtjening og
kunstnerisk integritet og udvikling går hånd i hånd.
 Skabe et forum for skabende kunstnere med netværksmøder/
Artlabs, og være co-producing eller co-creative med up-coming
kunstnere fra flere genrer indenfor den skabende og udøvende
kunst. Dertil invitere relevante lokale aktører, klubber o.a. til at
være medskabere i lokale events.
 Skabe kunstneriske produkter/oplevelser af høj kvalitet, og
afprøve nye formater og sammenhænge indenfor det
tværæstetiske- og det performative samarbejde og det
kulinariske felt.
Projektets konkrete mål

Konkrete mål:
 Deltage i nye samarbejder. Møder med nye partnere, indgå
aftaler om hvordan ideer kan blive realiserbare.
Først og fremmest skal der skabes kontakter, og istandsættes
møder med forskellige firmaer, uddannelsesinstitutioner og
foreninger. Kommunikation om ønsker, udvikling af ideer samt
aftale om salg af et kunstnerisk produkt indgås. (2019- og frem,
en fortløbende aktivitet.)
 Forskellige stedspecifikke formater der alle indeholder en
kunstnerisk- og kulinarisk oplevelse. Optræden og kunst på
usædvanlige steder i nye kontekster.(2020-2023)
 Den hemmelige oplevelse. Publikum transporteres til et ukendt
sted og får en iscenesat oplevelse. (2020-2023)
 Filmoplevelser iscenesat i anderledes rum eller naturrum med
lokale, kunstneriske og kulinariske oplevelser. (2021-2023)
 Undersøge og videreudvikle internationale og regionale
kontakter (2020-2021), med henblik på at skabe Sitespecific
Artlabs hvor projektudveksling og kunstnerisk udvikling er i
fokus. De forskellige labs: Voice-lab, Performance- lab, River
Art-lab (2021-2023)
 Indtænke FN´s 17 klimamål i overvejelsen omkring
tematisering af de forskellige kunstneriske udviklingsprojekter.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Idékatalog 2020-2023:


Secret Stages. Busture til et ”hemmeligt” sted. Publikum køres
til en indendørs eller udendørs optræden i et iscenesat rum,
hvor det kulinariske samt stedets omgivelser og historie er med
til at definere oplevelsen. Publikum inddrages således, at de
både får en vi-oplevelse og en jeg-oplevelse af at være tilstede.



New Living Cinema. Den stedsspecifikke biograf oplevelse i
naturomgivelser, industriomgivelser, alternative by rum.
Samarbejde med loakalarkiver om stedsspecifikke historiske
filmstrimler, der vises sammen med elevværker fra
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animationsskoler, medieliner og scenekunstlinjer på udvalgte
steder i regionen. Alle steder projekteres filmene på bygninger
eller på transportabelt lærred/skærm. Performance og live
musik understøtter og spiller sammen med indholdet.


Svømme og sportshallen: Operasang, Nycircus og visuelle og
filmiske oplevelser i svømmebassinet, spisning baseret på
lokale råvarer og saunagus aftner med kunstneriske indslag.



Kulinarisk kultur Samarbejde med en restaurant/kro om et
specifikt tema. Udendørs event med fællesskab og
performance omkring langbordet. Aftner med fx internationale
folkesange, fællessang med publikum, opera, viser fra den
danske sangskat, fællesdanse mm. Maden tilpasses aftenens
tema.
Kulturhuse/Festivaller/Mærkedage: Medspiller ved lokale
festivalevents. Iscenesættelse af events eller performances.
Sitespecific Artlab: Hakkehuset etablerer tværæstetisk
resultatorienteret workshop og seminar for udøvende
kunstnere. Medlemmer fra erhvervsnetværk inviteres med og
kan mødes med kunstnerne i mindre
workshops/fremvisninger.
International linje: Udveksling af kunst, kunstnere,
performances med andre lande. Specifikt et ønske om at
videreudvikle Hakkehusets aktuelle produktion Livets
Vand http://www.hakkehuset.dk/forside i samarbejde med
nordiske og europæiske partnere.
Co-producing og Co-creation med upcoming kunstnere fra
flere genrer indenfor den skabende og udøvende kunst, samt
inddragelse af lokale og regionale aktører.








Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2020:
Januar- marts 2020
 skabelse af kontakter, netværksmøder
Fokus på internationale kontakter, udveksling af
kunstprojekter. Undersøge international videreudvikling for
projektet Livets Vand
April-juni 2020
 Forberede og gennemføre første udendørs stedsspecifikke
performances/ events i samarbejde med allerede navngivne
samarbejdsparter: Svostrup Kro, Skyttehusets Camping, Oles
Gård.
 Udvikle på Secret Stages: en del af de koncepter der tænkes
solgt til virksomheder, institutioner mfl.
Juli 2020
 Evaluering/opsamling på første del. Status, regnskab mm.
August 2020
 Sitespecific Artlab. Seminar med inviterede unge danske og
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internationale kunstnere på tværs af genrer og udtryksformer.
Sept-nov 2020
 Sitespecific indendørs events med film musik, kunst,
performance. Samarbejde med kulturhuse, erhverv og
kunstneriske netværk. Allerede indgået aftaler med
Themhallerne.
2021:
Jan 2021.
 Sitespecific Artlab. Seminar med inviterede unge danske og
internationale kunstnere på tværs af genrer og udtryksformer.
 Udvikle de forskellige labs: Voice-lab, Performance- lab, River
Art-lab
Jan-juni 2021
 Skabelse af kontakter, netværksmøder
 Opstartsfase på: ”New Living Cinema”. Et projekt på tværs af
tidsaldre, fortællermæssige, filmkunstneriske og tekniske
udtryk. Et tværregionalt projekt, hvor lokalarkiver inddrages i
samarbejde med unge fra animationsskolen o.a.
samarbejdsparter som er ved at blive etableret.
 ”Secret Stages” fortsætter med kulturinstitutioner, erhverv,
institutioner mfl.
Juni-aug 2021
 New Living Cinema turne jfr. samarbejdssteder
Juli 2021
 Evaluering/opsamling på anden del. Status, regnskab mm.
August 2021
 Sitespecific Artlab. Seminar med inviterede unge danske og
internationale kunstnere på tværs af genrer og udtryksformer.
Sept- Nov 2021
 Secret Stages fortsætter med kulturinstitutioner, erhverv,
institutioner mfl.
 New Living Cinema fortsætter
 Internationale samarbejdes planer er ved at tage form
 Nye kunstprojekter i støbeskeen.
2022:
Jan 2022
 Sitespecific Artlab. Seminar med inviterede unge danske og
internationale kunstnere på tværs af genrer og udtryksformer.
Jan-juni 2022
 skabelse af kontakter, netværksmøder
 Secret Stages fortsætter med kulturinstitutioner, erhverv,
institutioner mfl.
- herunder udvikling af nye kunstprojekter
 New Living Cinema fortsætter
 Internationalt samarbejde vedr. turne planlægges
Juli 2022
 Evaluering/opsamling på tredje del. Status, regnskab mm.
August 2022:
 Sitespecific Artlab. Seminar med inviterede unge danske og
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internationale kunstnere på tværs af genrer og udtryksformer.
Sept- Nov 2022
 Secret Stages og New Living Cinema fortsætter med
kulturinstitutioner, erhverv, institutioner mfl.
 Udenlandske samarbejder, tager form. Livets Vand til udlandet
evt. med New Living Cinema formatet med kunstfilm,
performance og publikumsinvolvering.
Organisering
(ledelse, partnerskab og rolle,
styregruppe mv.)

Evt. andre samarbejdspartnere
og deres rolle i projektet

Hvordan skal projektet forankres
eller videreføres efter
projektperioden

Projektteam:
Magnus Errboe (Kunstnerisk leder, instruktion )
Helle Winther (administrationsleder og koordinator, kunstner )
Karin Sjöholm (musikdramatisk leder, PR manager, sanger)
Martin Dammgård (Produktions og teknisk leder, musiker):
Karsten Pedersen (Dramaturg, frivilligkoordinator)
Ideudvikling og varetagelse af organisatoriske funktioner foregår i en
flad struktur(CV vedlagt).
De forskellige samarbejdspartnere inviteres til at være medudviklere/
samskabere på de regionale projekter. (se næste afsnit).
- Svostrup Kro og Kunst og kulturcentret Tuskær. Medudvikling
af tematiserede events med specielle kulinariske, natur og
kunstneriske oplevelser for husets gæster.
Kan også levere mad ud af huset til andre events.
- Oles Gård. Medudvikler på events målrettet kunder v. Oles
Gård og leveringsdygtig i transportable pizzaovne til andre
udendørsevents.
- Themhallerne. Medudvikler på events målrettet publikum og
besøgende ved sport- og svømme faciliteter. Optræden i
omklædningsrummet, filmaften i poolen mm.
- Skyttehusets Camping. Medudvikler på events målrettet
publikum og kunder på campingpladsen, samt medudvikler på
events målrettet erhverv.
- Hakkehuset er i dialog med biografer, animationsskoler,
medieliner, gymnasier, tekniske skoler, scenekunstlinjer og
lokalarkiver i Regionen. Medudvikler på den ekstraordinære
biografoplevelse.
- FS Lyd og Lys medudvikler på den tekniske side af
iscenesættelserne. Vejleder ift. priser og tekniske muligheder.
- Netværket ”Børn, kunst og billeder” for billedkunstlærere i
Region midt. Undersøgelse af muligheden for samarbejde om
kunstevents og workshops målrettet børn.
- Eksisterende kunstneriske partnere: I Patom Theatre (Italien),
CuntsCollective, Nevestas Voice, Arrieregarden, Sjöholm, Trio
Triskela, Riotous Company. Ovennævnte er alle professionelt
udøvende performere og musikere som vil indgå i de
forskellige events.
- Videreudvikling med vores eksisterende samarbejdspartnere
http://www.hakkehuset.dk/samarbejdspartnere
- Vi udvider fortløbende partnerskaber og netværk.
Den kunstneriske proces udvikler sig stabilt, og skaber grobund for
kunstneriske partnerskaber såvel som erhvervs partnerskaber. Det er
også ambitionen at Hakkehuset fremadrettet kan helt eller delvis
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Hvordan skal resultater og læring
formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

medfinansiere de kunstneriske projekter som vælges at gå i dybden
med.
Formidling foregår ved nyhedsmedier, sociale medier, film, fotos,
foredrag eller formidling i de to årlige Sitespecific Artlabs. Formidling
kan også være en del af udveksling med andre lande samt foredrag og
visning af film om Livets Vand.
Løbende evaluering med kunstnere, samarbejdsparter og
kundetilfredshed. En gang årligt opsamles egen evaluering, publikums
evaluering og kundetilfredshed og er med til at sætte en ny kurs for
fremtidige samarbejdsprojekter, afvikling og metoder. Metoden for
evaluering er dialog og erfaringsopsamling.
Der evalueres på kunstnerisk kvalitet og tematisk indhold, kunstneriske
udviklingsmuligheder, publikums modtagelse af events, kunders
tilfredshed, samarbejdsparters tilfredshed med at deltage/bidrage.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet til
udvikling af nye produkter,
kompetencer, arbejdsformer,
værktøjer, netværk eller
internationalt udsyn?

Regional betydning
Hvilken betydning har projektet
for udvikling af det regionale
kulturliv?

Dette projekt
 Skaber nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og
værktøjer ved at invitere til tværfaglige dialoger. Dialogerne
tages med erhverv, foreninger, borgere, institutioner o.a. som
inviteres ind i skabelsen af nye formater.
 Rækker udover kommune og landegrænser ved at involvere
kunstnere og lokaleparter på tværs af kommune og
landegrænser. Hakkehusets allerede eksisterende kunstneriske
netværk er internationalt, og lokale projekter søges sammensat
af relevante parter fra et stort opland i Region Midt.
 Styrker samspil mellem kultur, erhverv og uddannelse i alle de
formater vi arbejder med. Fx New Living Cinema: Uddannelse og
lokal arkiver med performere. Eller Secret Stages: udvikling med
erhvervsparter, kunstnere og publikumsinvolvering. Sitespecific
Artlabs med udveksling af arbejde og erfaring mellem yngre
kunstnere. Etablerede møder med Erhverv.
 Skaber udvikling der rækker udover projektperioden idet
erhvervsnetværket udvides og nye forestillinger/events
opsættes. Sitespecific Artlab er årligt tilbagevendende. Der
lægges an til internationalt projektsamarbejde og
turnevirksomhed.
(Maks 5-10 linjer)
Der arbejdes kontinuerligt med det stedsspecifikke element og det
tværæstetiske på tværs af kommunegrænser. Projekterne v il ofte
komme ud i mindre befolkede/mindre besøgte områder.
Sitespecific Artlab kunne måske blive et centrum for udvikling af
tværæstetiske kunstprojekter. Tilfører nye samarbejder, nye måder at
se og opleve steder ved involvering af lokale kultur og foreningsliv.
Deltagende kunstnere og lokale får udfordret og udvidet egenidentitets forståelse som bliver løftet ind i en ny ramme. Co-creation og
co-production skaber samhørighed og fællesskab, idet alle bliver en del
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af noget fælles og større, end det man kunne nå ved egen indsats.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.
Kommentar til budget: De angivne beløb er minimumsbeløb der skal til for at kunne lave en
opstartsperiode. Vi regner med at enkelte projekter får et større budget, og dermed også et
forventelig større finansierings behov/ indtjeningsmulighed.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektteam
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser/netværksopbygning
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
Lokaleleje
PR og kommunikation
Revision
Dokumentation (video, foto,
skriftlig)
Evaluering/rapportering

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering –
kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

År 1
270.000
200.000
50.000
30.000
110.000
20.000
10.000

År 2
295.000
250.000
50.000
30.000
125.000
15.000
10.000

År 3
300.000
280.000
50.000
30.000
150.000
15.000
15.000

I alt
870.000
730.000
150.000
90.000
385.000
50.000
35.000

40.000
50.000
20.000
25.000

40.000
50.000
20.000
25.000

40.000
50.000
20.000
25.000

120.000
150.000
60.000
75.000

10.000
835.000

10.000
920.000

10.000
990.000

30.000
2.745.000

År 1

År 2

År 3

I alt

150.000
100.000
160.000
0

125.000
100.000
120.000
75.000

100.000
100.000
90.000
100.000

375.000
300.000
370.000
175.000

100.000
175.000

125.000
225.000

150.000
300.000

375.000
700.000

150.000

150.000

150.000

450.000

835.000

920.000

990.000

2.745.000
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Bevilget/ikke
bevilget
ansøgt
ansøges
ansøgt/ansøges
ansøges
ansøges
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Ringkøbing-Skjern Museum
Mette Bjerrum Jensen
Bundsbæk Møllevej 25, 6900 Skjern
mbj@levendehistorie.dk
30280875

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
● Udvikling.
● Netværk.
● Internationalt udsyn og samarbejde.
Krav:
●
●

●

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.
Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.
Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
● Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.
● Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.
● Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.
● Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.
● Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
● Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på:
http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Udvikling af intuitive oplevelser i Kaj Munks historiske hjem
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Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

Projektet vil udvikle en intuitiv, audiobaseret formidling der
bevarer autenticiteten og forbedrer gæsteoplevelsen samt
historieforståelsen i Kaj Munks Præstegård i Vedersø, der
rummer en helt særlig og identitetsbærende regional og
national historie i kraft af de personer, der boede her. Det gør
det særligt vigtigt at bevare gæsternes fornemmelse af at
være på besøg i en verden, hvor tiden har stået stille. Men
traditionelle formidlingsgreb som udstillinger og plancher kan
spolere autenticiteten og følelsen af at være på besøg hos Kaj
og Lise Munk. Projektet går derfor ud på at udvikle en
audiobaseret og intuitiv formidlingsform, der kan bevare
følelsen af et uberørt hjem, øge den historiske forståelse,
gæstetilfredsheden og besøgstallet indendørs og i
Præstegårdens havepark.
Kort beskrivelse af formål:
Vi ønsker at udfordre den måde man tænker formidling på
museer på i dag. Dette ønsker vi at gøre gennem nytænkende
audioformidling, som både skal inddrage brugerne aktivt og
samtidig give mulighed for refleksion over svære, men
nødvendige moralske valg.
Gennem den auditive formidling er det muligt at nå et bredere
publikum, da det ikke sætter krav til fx. læsefærdigheder og
dårligt syn. Fortalte historier og lydkulisser forstås intuitivt.
Den auditive formidling fastholder ikke brugerne ved en tekst
eller en montre, og kræver derfor mindre af sit publikum,
samtidig med at den giver mere: Mulighed for at sanse
rummene og fornemme historiens vingesus, mulighed for at
forbinde oplevelsen indendørs og udendørs, og ikke mindst
mulighed for at dele oplevelsen på tværs af alder og forskelle i
historisk baggrundsviden - hvilket dog kræver et stort
forarbejde i form af vinkling og tilskæring af historierne, der
herigennem også kan få flere lag.
Den auditive formidling giver derudover også mulighed for at
bruge andre og anderledes fortællegreb der kan udbygge og
understøtte historierne på en helt ny måde. Stemmer, lyde og
stemningskulisser kan skabe rum og oplevelser hvor det ellers
før ikke har været muligt - og gøre historien mere levende. Fra
Vardemuseernes satsning på audio i Tirpitz viser erfaringen, at
audioformidling øger gæsternes interesse for og forståelsen af
historierne.
Vi ønsker med den nye formidlingsform at tage fortællingen af
personbårne mikrohistorier som eksponenter for den nationale
makrohistorie til et nyt niveau. Vi forventer på denne måde
ikke bare at kunne favne bredere, men også at kunne nå andet
publikum end dem der normalt besøger Kaj Munks Præstegård.
Vi tror at metoden vil vise sig at være “spot on” ift. at åbne
historien op for alle typer af gæster i historiske hjem. Historien
om Kaj Munk, der talte nazismen i mod og bødede med sit liv,
rækker langt ud over regionens grænser, og møder
genkendelse i hele landet såvel som i Holland og Tyskland,
samtidig med at det, at han netop valgte at bo i Vedersø er en
stærk identifikationsfaktor for regionens borgere. Udviklingen
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af den nye formidlingsform vil dermed kunne bidrage til Region
Midtjyllands kulturoplevelser for såvel regionale borgere som
turister.
Vi ønsker at lave et nyskabende tiltag, hvormed vi på en mere
intuitiv, tidssvarende og inkluderende måde kan formidle
personhistorier der har haft en stor betydning for samfundet
og den midtjyske befolkning. En gennemført audiobaseret
formidling ikke tidligere afprøvet i historiske hjem på danske
museer. Vi forventer at metoden vil give gæsterne mulighed
for at komme “under huden” på nogle de mennesker, der har
været med til at skabe det Region Midtjylland vi kender i dag. I
projektet vil vi afsøge mulighederne i de nyeste
audiosystemer, der kan bruges mest muligt intuitivt og
samtidig bedst understøtte den sociale oplevelse, som et
museumsbesøg er. Nye systemer udvikles lige nu uden for
regionen, bl.a. af HC Andersens Hus.
Udviklingen af en formidlingsform, der kan anvendes inde og
ude, og af audio som formidlingsgreb, vil få varig karaktér.
Hvis resultatet er positivt vil grebet kunne implementeres på
flere af museets besøgssteder, ligesom det vil kunne inspirere
regionens øvrige museer til nye formidlingssystemer.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Projektet har en opsøgende og eksperimenterende tilgang til
styrkelse af kulturlivet og dets rolle i et regionalt
udviklingsperspektiv.
Projektet understøtter det gode liv i form af mere tilgængelige
kulturoplevelser.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
At de besøgende i brugerundersøgelser tilkendegiver at
formidlingsformen er givende.
At besøgstallet for Kaj Munks Præstegård vil stige med med
samlet 5000 gæster målt i 2023 ift. 2018.
At vi i brugerundersøgelser kan se at vi rammer nye
målgrupper, herunder især børn, unge og gæster under 65 år.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops,
netværk, netværksmøder, deltagere i nye samarbejder
m.m.)
At etablere auditiv formidling, i form af lytteoplevelser på Kaj
Munks Præstegård.
At udvikle og nytænke den måde man som museumsgæst
oplever et besøg på en lokation der er bundet op på en
personhistorie.
Bruge relevante samarbejdspartnere i udviklingen af den
intuitive audioformidling, herunder især Moesgård Museum
(Aarhus), MMEX (RegionMidt), HC Andersens Hus (Odense) og
Vardemuseerne.
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
-Undersøgelse af muligheder for den nyeste og bedste
teknologi på området, både ift. hardware og software, der kan
anvendes inde og ude, er langtidsholdbart og intuitivt.
-Planlægning af fortælleforløb, der tilgodeser forskellige
målgrupper, ikke forstyrrer de autentiske interiører og som
forbinder oplevelsen inde i de historiske hjem med de
udendørs omgivelser, som Kaj Munks have.
-Skrivning og gennemarbejdning af i alt ca. 100-150 historier.
-Journalistisk bearbejdning af alle historier og tekster.
-Sidste redigering og test af historier.
-Oversættelse til engelsk og tysk.
-Indtaling (samarbejdspartner: Team Teatret, Herning).
-Upload af historier til system og redigering.
-Installering af hardware og system.
-Test.
-Lancering af ny formidling.

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Ringkøbing-Skjern Museum står for projektet.
Ledelse: direktør Mette Bjerrum Jensen / teamleder Mette
Helth
Projektledelse: Museumsformidler Caroline Larsen
Projektgruppe: Ydereligere 1 historiker, 1 skoletjeneste og 1
driftsmedarbejder.
Styregruppe: Den selvejende bestyrelse for Kaj Munks
Præstegård.
Partnere: Vennekredsen for Kaj Munks Præstegård.

Evt. andre
samarbejdspartnere og deres
rolle i projektet

Jan-april 2020: Planlægning af fortælleforløb. Studietur til
Moesgård og HC Andersens Hus i Odense.
Maj-aug 2020: Test af historievalg på gæster i højsæson.
Sept. 2020 - feb. 2021:Skrivning og gennemarbejdning.
Marts-april 2021: Journalistisk bearbejdning.
Maj-juni 2021: Redigering af historier.
Juli-aug. 2021: Oversættelse og redigering.
Sept. 2021: Indtaling.
Okt.-dec. 2021: Upload af historier.
Jan. 2022: Installering af hardware.
Feb. 2022: Test og tilretning.
Marts 2022: Lancering.
April - september 2022:Brugerundersøgelser

Team Teatret (rådgivning ift. manuskript,
skuespillere/indtaling. OBS: ikke endeligt bekræftet).
Kaj Munk Forskningsinstituttet ved Aalborg Universitet (faglig
sparring ift. historier. Bekræftet)
MMEX (rådgiver på valg af teknologi. Bekræftet)
Moesgård Museum (rådgiver på valg af teknologi og
sparringspartner ift. formidlingsgreb. Bekræftet)
Vardemuseerne (rådgiver ift. formidlingsgreb. Bekræftet)
Evt. andre samarbejdspartnere:
Teatret OM
Den Gamle By
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Journalisthøjskolen Aarhus
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektets installationer bliver en del af den permanente
formidling på Kaj Munks Præstegård, dvs. formodentlig 5-10
år. Erfaringerne vil blive brugt i fremtidige formidlingsprojekter
ved Ringkøbing-Skjern Museum.
Artikler i Danske Museer, i museologiske tidsskrifter, i museets
årbog Opdatering, i aviser, gennem faglige og andre foredrag
bl.a. i museumsforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune,
Ringkøbing-Skjern Museums egne og Ringkøbing-Skjern
kommunes kanaler fx. sociale medier, samt ved faglige oplæg
til konferencer.
Gennem (kvalitative og kvantitative) brugerundersøgelser af
gæsteoplevelsen.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Vi har en klar forventning om at være “first movers” i regionen
med dette projekt. Dette vil altså ikke kun gavne
Ringkøbing-Skjern Museum og Kaj Munks Præstegård, men hele
Region Midtjylland. Ved at bruge helt ny teknologi og samtidig
bruge den på en måde der ikke før er set, vil projektet
forhåbentligt ikke bare åbne op for nye produkter,
kompetencer, arbejdsformer og værktøjer, men også være med
til at skabe nye netværk både nationalt og internationalt.
Projekt vil styrke samarbejdet mellem museum og regionens
teatre.
Konkret vil vi gerne undersøge om den allernyeste
audioteknologi, der både er stedsstyret indtil få centimeters
placering og uden traditionelt headset kan anvendes. Denne
testes pt. til HC Andersens Hus.

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)
Projektet vil være med til at skabe en stolthed og større
forståelse for den kultur og den historie der er skabt på den
jyske vestkyst - både for den lokale, nationale og
internationale befolkning der besøger stederne.
Projektet vil højne de kulturhistoriske museumsoplevelser i
den vestlige del af regionen.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
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År 1

År 2

År 3

I alt

60.000

60.000

60.000

180.000
5

Aktiviteter

Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

200.000
10.000
10.000
0
10.000

160.000
10.000
10.000
0
10.000
350.000

120.000
10.000
10.000
40.000
10.000
50.000

480.000
30.000
30.000
40.000
30.000
400.000

0
0
0
290.000

0
0
0
600.000

20.000
10.000
10.000
340.000

20.000
10.000
10.000
1.230.0
00

År 1

År 2

År 3

I alt

40.000

400.000

160.000

600.000

150.000

100.000

80.000

330.000

100.000
290.000

100.000
600.000

100.000
340.000

300.000
1.230.00
0
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Bevilget/ikke
bevilget
Hermed snsøgt

Bevilget
Bevilget

6

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Vinderup Borger og Håndværkerforening
Projekt Nye Tider i Vinden
Sara Holm Strandby
Hvidemosevej 11, 7830 Vinderup
sara_strandby@hotmail.com
+45 28713244

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal
komme fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks.
kommuner, stat, EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt
formål, der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i
projektansøgninger via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks.
erhverv, uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på
tværs af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume

Nye Tider i Vinden

Nye Tider i Vinden er et borgerinvolverende og dialogbaseret
kulturprojekt, som fordyber sig i Vinderup egnens nuværende situation
og undersøger det, der var, og det, der er, med henblik på at vi, som bor
her nu, bliver medskabere af vores fælles fremtid.
Projektet står på skuldrene af teaterprojektet Tider i Vinden fra år 2000 i
den gamle Vinderup Kommune. Ved afslutningen blev en boks fuld af
borgernes drømme for egnen og det nye årtusinde gemt som inspiration
for eftertiden. En gruppe børn, som skrev og tegnede deres drømme for
fremtiden, forestillede sig at denne fjerne fremtid var år 2020 (se bilag
1).
Den sorte boks er dukket op nu i en tid, hvor afvikling af den gamle
Vinderup Kommune har medført at det tætte samspil og
afhængighedsforhold mellem stationsbyen og landsbyerne er byttet ud
med tab af identitet og tab af kulturel sammenhængskraft. På den
baggrund vil vi undersøge, hvor vi er i dag, hvad der er sket med vores
drømme og hvordan vi former steder og hvordan steder former os.
År 2020 bliver et ”kulturelt laboratorium”, hvor vi vil samle Vinderup
egnen i et mangfoldigt fællesskab, genopdage stationsbyen og
landsbyerne og skabe nye kulturelle netværk på tværs af egnen,
kommunen og hele regionen.

Projektets formål og
succeskriterier

Projektets formål er at eksperimentere med nye løsninger til at
håndtere de udfordringer vi står overfor - både lokalt og globalt – og at
undersøge hvad der sker når kunst og kultur møder disse udfordringer.
Vi går tæt på spørgsmål om sted og identitet, og undersøger hvordan
kunstneriske og kulturelle samarbejdspartnere kan spille en afgørende
rolle i at skabe en fælles forståelse, udvide horisonterne og få os til at
tænke i nye rum og nye fortællinger - ved at iscenesætte by og
landskab, bidrage med skæve perspektiver og involvere borgerne i
nytænkende og skabende processer.
Nye Tider i Vinden kan være med til at skabe forståelse og bevidsthed
om nye muligheder i ’mellembyernes’ og landsbyernes fremtid. Det helt
centrale i projektet er udvikling af kultur i landområderne og udvikling af
nye kulturelle miljøer. Derved kan projektet være en vigtig faktor i
udmøntning af Region Midtjyllands kulturpolitik. Projektet er lokalt
forankret, men kan perspektiveres til andre ’mellembyer’ og
landdistriktsområder regionalt, nationalt og internationalt.
Projektets succeskriterier er
• At Nye Tider i Vinden skaber et mere stabilt kulturelt og
kunstnerisk samarbejde i Vinderup området - herunder et lokalt
netværk for kunstnere, kulturarbejdere og iværksættere personer som i dag ofte arbejder alene i landområderne.
• At Vinderup egnen bliver synlig og indgår i kommunale og
regionale netværk for kunstnere, kulturarbejdere og
iværksættere.
• At vi formår at skabe en platform for kulturel udveksling og
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•
•

•

Projektets konkrete mål

udvikling i landområderne på tværs af region og land.
At projektets fokus på kunstneriske og kulturelle aktiviteter er
med til at udvikle området og at skabe øget bevidsthed om
Vinderup egnens ressourcer og kvaliteter.
At Nye Tider i Vindens koncept og erfaringer kan være med til at
skabe nye modeller for fremtidens byudvikling. Med Vinderups
særlige størrelse som ’mellemby’ er der gode forudsætninger for
at afprøve nye tiltag, fordi kompleksiteten er mindre end i de
større byer.
At Nye Tider i Vindens undersøgende tilgang og resultater, kan
være med til at udvikle nye måder at samarbejde, navigere og
tænke kollektivt på - og derved bidrage til fremtidens samfund.

Målet er at involvere stationsbyen Vinderup og de omkringliggende
landsbyer, Ejsing, Ryde, Sevel, Mogenstrup, Herrup og Handbjerg, som
tilsammen udgjorde den gamle Vinderup Kommune.
Kunst og kultur er de hestekræfter vi spænder for vognen gennem hele
året, og metoderne er involvering og igangsættelse af aktiviteter, der
kan skabe nye relationer og nye fællesskaber – ved at bruge de rum der
allerede er i stationsbyen og landsbyerne, og fylde dem med kulturelle
aktiviteter, der både bygger på traditioner og på nutidens behov.
Dette vil projektet gøre ved at
• Åbne den sorte boks. Hvilke drømme havde vi i år 2000? Er
drømmene blevet indfriet? Hvilke drømme har vi nu?
• Tænde lys i et af hovedgadens tomme lokaler, og etablere
Energilaboratoriet, projektets fysiske base.
• Eksperimentere med byen og landskabet som scenerum.
Kunstnere og borgere undersøger egnens fortællinger og
arbejder undersøgende og konkret med relationen mellem
stationsbyen og de seks landsbyer.
• Inddrage egnens skoler og involvere børn og unge som
fremtidsforskere af deres hjemstavn. Skabe et stærkt fællesskab
mellem skole og samfund, mellem lærere og elever og mellem
eleverne på tværs af egnen.
• Undersøge biblioteket som en vigtig brobygger. Udforske
hvordan biblioteket kan understøtte borgernes, elevernes og de
kulturelle aktørers ideer og være et vindue til innovation og nye
tider på Vinderup egnen.
• Arbejde med sammenhængen mellem det lokale og det
globale. Fokusere på udviklingen af det visionære lokale i det
bæredygtige globale. Inddrage egnens unge i spørgsmål
omkring at være ung europæer i Vinderup i 2020: Hvilke
udfordringer og hvilke drømme lever de med?
• Arrangere et regionalt netværksmøde. Invitere politikere og
kulturaktører fra region Midtjylland til dialogmøde med
udgangspunkt i erfaringer fra projekt Nye Tider i Vinden - for at
debattere kunsten og kulturens rolle som sammenhængskraft og
som det fundament, hvorfra vi kan skabe forandring.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Nye Tider i Vinden er et ambitiøst projekt med mange forgreninger, og
for at det kan realiseres skal det gøres i fællesskab. For at sikre
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ejerskab og reel deltagelse er det essentielt at borgere og
samarbejdspartnere engageres og involveres som medskabere af
projektet og dets aktiviteter.
Som ansvarlige kunstnere og projektledere har vi udviklet projektets
ramme og de kunstneriske koncepter, der kan skabe det kulturelle frirum
der er vigtigt for at projektperioden kan blive en tid, som alle involverede
parter oplever som meningsfuld og som flytter vores opfattelse af, hvad
der er muligt og skaber håb for fremtiden.
Projektets overordnede ramme er laboratoriet, som bliver igangsat
idet boksen åbnes, for at undersøge: Hvad, hvem og hvor er Vinderup
egnen i dag?
Laboratoriet er ikke et tema, men et mind-set der sætter rammen for alt,
hvad vi gør, og understreger at projektet og alle dets forgreninger er
drevet af spørgsmål og nysgerrighed.
Fælles Årshjul
For at skabe en ramme, der lader lokale og kunstneriske aktører blive
centrale medskabere af projektet, er der skabt et årshjul med det
overordnede tema Sansningen og med fire kvartalsvise hjørnesten:
følesansen, høresansen, smagssansen og synssansen.
Sanserne og årstiderne definerer årets forløb og skaber en ny fælles
platform, hvor borgere og samarbejdspartnere kan byde ind med egne
perspektiver og tiltag. (se bilag 2)
Energilaboratoriet
Projektets hjerte er Energilaboratoriet. Det energiskabende rum vil blive
placeret i én af hovedgadens tomme butikker og vil fungere som
samlingssted, kultursted, bibliotek, arkiv, udstillingsrum og
innovationssted. Det skal danne ramme for nye møder på tværs af
discipliner, generationer, kunst, erhverv og videnskab og ikke blot ses
som et sted, der trædes ind i, men også et værksted, der arbejdes ud
fra, og hvorfra der udsendes rytmiske signaler og puls til resten af
egnen.
I energilaboratoriet vil der blive afholdt energi-møder, talkshows,
foredrag og workshops, som alle undersøger energi i bred forstand;
kulturel energi, sund energi, ung energi, grøn energi, ny energi og fælles
energi.
Gennemløbende spor:
For at skabe et laboratorie-år der bryder med det vante, forbinder
mennesker, præsenterer det uventede og bruger, hvad der allerede
findes på nye og overraskende måder, igangsættes 5 gennemløbende
spor, som skal udforske egnens fortællinger fra forskellige perspektiver.
De 5 spor er
Vind og jord, is fjord og mennesker. En fortælle-vandring der
forbinder mennesker og steder i landskabet. (Historie-fortæller I. Hvass)
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Drømme-detektiverne; Egnens børn og unge skaber nye former for
fortællinger gennem lyd, billeder og poesi. (Billedkunstner Sara
Strandby)
Vinderup Stories; Historie-jægerne tager på ekspedition. De ankommer
fra fjerne lande og undersøger Vinderups skjulte lag og mangfoldige
fortællinger fra “de fremmedes” perspektiv. (Scenekunstnerne Marije
Nie (NL) og Vilja Itkonen (FIN) )
Smagen af et sted. Mad, mennesker, historier og fællesskaber.
Udforskning af lokale råvarer i en ny tid. (Kok Dak Wichangoen)
Folkemusiktraditioner under forandring. Udforskning af Vinderup
egnens musiktraditioner og folkesangere. Sammen med lokale
spillemænd og folkesangere genoplives og levendegøres egnens fælles
folkemusiktraditioner. (Lykke Hvass Borello, cand. mag. i musik)
(se bilag 3-7 for uddybende beskrivelser og cv)
Formidling af projektets aktiviteter
Historien om Den sorte Boks med drømme fra fortiden, der igangsætter
Vinderup egnens “Laboratorie-år”, er en anderledes og stærk fortælling,
som mange nuværende borgere har relation til. Den fortælling skal
præsenteres og formidles med seriøsitet og kreativitet for at skabe det
lokale engagement.
Formidling af projektet vil foregå løbende gennem trykte brochurer,
projektets egne digitale platforme (hjemmeside/blog og sociale medier),
samt lokale aviser.
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Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt
evt. milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2019: Plantning og forberedelse af projektet
Oktober / November / december: Projektudvikling i samarbejde med lokale
borgere og samarbejdspartnere.
Udvikling, koordinering, pr og kommunikation.
2020: Blomstring af projektet
Projektstart: Den 18. Januar: Den sorte boks åbnes, energilaboratoriet indvies
og laboratorieåret skydes i gang.

Januar / Februar / Marts - Følesansen
“ En stationsby, en hovedgade og seks landsbysamfund”
April /Maj / Juni - Lyttesansen
“Hvis du er stille, kan du høre”
Juli / August / September – Smagssansen
“Fra jord og fjord til bord – egnens spisekammer”
Oktober / November / December - Synssansen
“Med blik på historien, ser vi mod fremtiden”
(se bilag 8 for uddybende aktivitetsplan)

Slut 2020/ Start 2021: Høstning af projektet
I projektårets sidste kvartal, afholdes regionalt netværksmøde, hvor fokus er
på erfaring, udveksling og nye regionale samarbejder.
Afsluttende event, dokumentation, evaluering og udveksling. De involverede
parter ser på hvad projektet har søsat, og hvor kursen går hen herfra.
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektledelse
Sara Strandby, fuld tid (se bilag 4 for cv)
Projektudvikling, konceptudvikling, koordinering og kommunikation af projektets
“store linjer”, udvikling og gennemførelse af samarbejdet med skolerne og
biblioteket.
Ingrid Hvass, 2/3 tid. (se bilag 3 for cv)
Projektudvikling, konceptudvikling, udvikling og igangsætning af lokale
aktiviteter og involvering af kunstnere. Indsamling af egnens fortællinger,
udvikling og gennemførelse af Vandringen.
Styregruppe:
Holger Hedegaard, tidligere borgmester i Vinderup Kommune.
Agnes Lise Holm, lokal borger, underviser social og sundhedsskolen,
Holstebro.
Mette Marie Thomsen, bestyrelsesmedlem i Vinderup Borger og
håndværkerforening
Vita Debel, leder for læring og udvikling, Holstebro bibliotekerne
Projektets organisatoriske ramme:
Vinderup Borger og håndværkerforenings bestyrelse.
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Projektets kasserer: Kurt Bjerre, tidligere filialdirektør i Spar Nord, Vinderup
Tilsammen har de det overordnede juridiske ansvar ift. Bevilgende
myndigheder og fonde.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

En lang række samarbejdspartnere med forskellige faglige baggrunde både
lokalt, regionalt og internationalt, har vist stor nysgerrighed og interesse for at
indgå som samarbejdspartnere i projektet.
Vinderup Borgerforening er projektets “paraply-organisation” og tager aktivt
del i fællesskabende aktiviteter og støtter op omkring borgernes involvering og
initiativer.
Vinderup Bibliotek er med i udviklingen af energilaboratoriet og byder ind med
bl.a. læringstilbud og foredragsholdere. Bibliotekets aktiviteter og
arrangementer tilpasses med projektets tematiske årshjul.
Vinderup egnens skoler indgår i et huskunstnerforløb og inddrager aktivt
eleverne i undersøgelsen af egnens kulturarv og fremtidens byer.
Vinderup egnens kirker samarbejder om udvikling af kulturelle arrangementer
og aktiviteter.
Vinderup Handelsforening tager aktivt del i dialogerne omkring handelsbyens
udfordringer, og i undersøgelsen af hvad der sker når kunst og kultur møder
disse udfordringer.
Hjerl Hede Frilandsmuseum bidrager med faglig viden og ressourcer, og
understøtter undersøgelser af museet som en kilde til det fremtidige og
bæredygtige samfund.
Kulturelle og kunstneriske samarbejdspartnere
Dak Wichaengon, kok og køkkenchef ved Kiin Kiin, Kbh.
Født og opvokset på Vinderup egnen.
Lykke Borello, cand.mag. i musik KU. Specialisering: Musiketnologi,
traditionsforskning og ny folkemusik (Holstebro / KBH)
Marije Nie, performer og tap-danser (NL) // Vilja Itkonen, teaterinstruktør (FIN)
Morten Moesgaard, Teater Jævn, Herning, Tidligere skoleleder på Margrethe
Reedtz Skolen i Ryde, Vinderup.
Riotouos Company, Mia Theil Have / Nikola Kodjabashia, Vinderup / London
Odin Teatret, Holstebro
Teatret OM, Ringkøbing
Landsbylaboratoriet Idom, Holstebro
Secret Hotel v/ Christine Fentz, Mols Bjerge
Inge Tarpgård, Ringkøbing
Lise Hovesen, Ringkøbing
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Berit Killerich, Lystbækgård, Ulfborg
Grasslands og Selde Landsby, Skive
Klaus Weiss og Karen Havskov, Nees, Lemvig ”Meetings”
Vores Europa, et unge-engagerende projekt, med fokus på den europæiske
ungdoms udfordringer, synspunkter, drømme og visioner.
Toke Broni Strandby, danser, Candoco Dance Company, London. Opvokset i
Vinderup nærområde.
Karen Bohøj, Videokunstner som arbejder med fortællinger og identitet på
tværs af generationer, København
Cosmo Sheldrake, multi-instrumental musiker, UK
Hvordan skal projektet
forankres eller
videreføres efter
projektperioden

Hvordan skal resultater
og læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Målet er at gøre Nye Tider i Vinden bæredygtigt dvs. i stand til at overleve
projektperioden og fortsat udvikles.
Energilaboratoriet, nye kulturelle mødesteder, nye tværgående aktiviteter og
nye netværk er spor, som kan videreføres og bidrage til udviklingen af den
gode kultur-energi på Vinderup egnen.
Under hele projektet arbejder en dokumentarist og sørger for at lyd og billeder
optages – som grundlag for en narrativ udstilling om projekt og delprojekter: en
rumlig vandreudstilling der kan præsenteres på regionale netværksmøder
o.lign. og som kan fungere som et rum for dialog, fortsat innovation og
samarbejde på tværs af regionen og landet.
Projektets hjemmeside vil fortsætte som ’vindue’ for de fortsatte aktiviteter og
arrangementer.
Sammen med borgere, samarbejdspartnere og i dialog med regionale
politikere, kulturaktører og kulturkonsulenter.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet til
udvikling af nye produkter,
kompetencer, arbejdsformer,
værktøjer, netværk eller
internationalt udsyn?

Med sin undersøgende tilgang vil projektet trække på erfaringer
fra lignende regionale landområder og kulturprojekter, og med
sin nyskabende tilgang vil projektet understøtte nye netværk og
samarbejder i regionens landområder, ved at bidrage med
resultater, nye værktøjer og kompetencer.
Ved at inddrage internationale kunstnere, skaber Nye Tider i
Vinden, både internationalt udsyn samt internationalt kendskab til
vores regions kulturliv og kunstneriske kompetencer.

Regional betydning
Hvilken betydning har projektet
for udvikling af det regionale
kulturliv?

Mellembyernes udfordringer er både regionale, nationale og
internationale, og ved at støtte et projekt som Nye Tider i Vinden kan
regionen være med til at skabe forståelse og bevidsthed om nye
muligheder i mellembyernes og landsbyernes fremtid.
Nye Tider i Vinden er nye Tider i Region Midtjylland.
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Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan tilføje nye linjer
og udgiftsposter, hvis I får behov for det.
År 1
2020
400.000

År 2
2021
0

År 3

I alt

0

400.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Åbning / afslutningsevent

50.000

0

0

50.000

Energilaboratoriet
(leje af butikslokale, forbrug

84.000

0

0

84.000

Aktiviteter i laboratoriet

110.000

0

0

110.000

Honorarer til kunstnere og faglige
eksperter, de 5 gennemløbende
spor

210.000

0

0

210.000

10.000
5.000

0
0

0
0

10.000
5.000

70.000

0

0

70.000

90.000
50.000
0

0
0
10.000

0
0
0

90.000
50.000
10.000

0
50.000
1.129.000

100.000
0
110.000

0
0
0

100.000
50.000
1.239.000

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
Sara Holm Strandby,
Projektledelse fuld tid
Udvikling og gennemførelse af
skolesamarbejdet “drømmedetektiverne”

Aktiviteter

Ingrid Hvass
Projektledelse 2/3 tid
Udvikling og gennemførelse af
Vandringen.
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion

Materialer
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser
Honorar til gæstekunstnere inkl.
Rejseudgifter
Dokumentarist
PR og kommunikation
Revision
Evaluering og formidling af
projektets erfaringer og resultater
Narrativ udstilling og regionalt
netværksmøde
Diverse
I alt
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År 1

År 2

År 3

I alt

265.000
100.000

110.000
0

0
0

375.000
100.000

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
Bevilget

Statens Kunstfond
Huskunstnerordning

120.000

0

0

120.000

Ikke bevilget

Den Jyske Kunstfond

200.000

0

0

200.000

Ikke bevilget

Landdistriktspuljen
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde

190.000

0

0

190.000

Ikke bevilget

0

0

0

0

Færch Fonden

150.000

0

0

150.000

Ikke bevilget

25.000

0

0

25.000

Bevilget

54.000

0

0

54.000

Bevilget

25.000

0

0

25.000

Bevilget

0
0
1.129.000

0
0
110.000

0
0
0

0
0
1.239.000

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat

Lokale Foreninger
Egen medfinansiering –
kontanter
Deltagerbetaling, Vandringen
Holstebro bibliotek, foredrag
m.m.
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Søholm Opera
Anna Sofie Hvid
Landevejen 7, Nordby, Samsø
hvid@ruralagentur.com
60526457

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af
regionen samt bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres
mulighed for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at
•
•
•

projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
Udvikling.
Netværk.
Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
• Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen
skal komme fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen,
f.eks. kommuner, stat, EU eller kulturinstitutioner.
• Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan
give tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes
regi.
• Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med
almennyttigt formål, der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner
kan indgå i projektansøgninger via partnerskaber.
Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
• Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.
• Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred
regional forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige
samfundsområder f.eks. erhverv, uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der
omfatter mere end en kommune.
• Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.
• Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling
på tværs af landegrænser.
• Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
• Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.
Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Udviklingsprojekt: Konceptudvikling for et kulturelt kraftcenter
på Samsø - et multifunktionelt koncerthus, der tænker
bæredygtighed og sanselige kulturoplevelser sammen på nye
måder.

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Vores vision er at skabe en ny og enestående platform for
opera og klassisk musik på Samsø, hvor natur og kulturoplevelser går hånd i hånd på nye måder.
Vi søger støtte til at udvikle denne nye og eksperimenterende
tilgange til opera og klassisk musik, der kombinerer
musikoplevelser med Samsø's unikke natur.
I forbindelsen med konceptudviklingsprojektet, der vil løbe
over 1 år, vil vi inddrage borgere og skabe kunstneriske
tværfaglige samarbejder inden for Region Midtjylland ved at
afholde en række arrangementer, der har til formål at udvikle
konceptets indhold i samarbejde med lokale og regionale
aktører.

Projektets formål og
succeskriterier

Projektets formål er:
- At udvikle nye, eksperimenterende formater for opera og
klassisk musik med inddragelse af partnere lokalt såvel som
regionalt.
- At give lokalsamfund og regionale aktører mulighed for at
engagere sig i og være del af selve konceptudviklingen
omkring et kulturelt kraftcenter af internationalt format på
Samsø.
- At skabe borgerinddragelse og tværfaglige samarbejder i
forbindelsen med udviklingen af et multifunktionelt koncerthus
på Samsø, der tænker bæredygtighed og sanselige
kulturoplevelser sammen på nye måder.
Vi vil opnå dette igennem at afholde:
- Natur og sanse-eksperimenterende koncertoplevelser og
workshops på Samsø i samarbejde med Den Jyske Opera,
såkaldte KlimaOperaværksteder i 2020 (se
samarbejdsudsagn).
- Symposium i 2020 omkring udvikling af nye og anderledes
kunstneriske koncepter for Søholm Opera samt strategier for
kultur i landdistrikterne i samarbejde med bl.a. Ole Mølgaard
(tidligere udviklingschef i DR), Leif Lønsmann (tidligere chef
for DR Koncerthuset) nu indehavere af konsulentformaet The
Crowd.
- Netværksmøder omkring sammenspillet mellem
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kulturturisme og bæredygtighed og udvikling nye kulturelle
formater, der fra starten af tænker kultur og bæredygtighed
sammen for at skabe nye meningsfulde helhedsoplevelser,
bl.a. med Samsø Kommune, Samsø Energi Akademi,
Inspiratoriet og Aarhus Universitet (se Interessentudsagn).
Projektet vil resultere i:
- Etablering af nye netværk mellem kunstneriske institutioner,
professionelle kunstnere, akademikere, grønne entreprenører
og lokale aktører.
- Udvikling af nye undervisnings- og koncertkoncepter, der
forankrer aktiviteter med opera og klassisk musik på højt
niveau med naturoplevelser og bæredygtighed.
- Et lokal forankret koncept for et multifunktionelt koncerthus
på Samsø, der kombinerer bæredygtighed og sanselige
kulturoplevelser med inddragelse af lokale og regionale
partnere.
- Et færdigformuleret koncept og skitseforslag til et
multifunktionelt koncerthus og operahave på Samsø, som er
udarbejdet i samarbejde med projektets partnere og lokale
aktører.
Projektets konkrete mål

Konkrete mål:
- At styrke Samsø's profil som grøn musik-ø med klassiske
koncerter på internationalt niveau og innovative tilgange til
bæredygtighed og ø-turisme.
- at initiere og etablere nye tværfaglige netværk mellem
aktører indenfor kultur, iværksætteri, bæredygtige erhverv og
landdistriktsudvikling (se projektets aktiviteter).
- At skabe lokalt engagement for og deltagelse i
udviklingsarbejdet af et kulturelt kraftcenter på Samsø, der
tænker bæredygtighed og kultur sammen på nye måder.
- at invitere og inddrage borgere, lokale samt regionale
partnere i konceptudviklingen af et nyt grønt, kulturelt
kraftcenter på Samsø af internationalt format.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektets aktiviteter inkluderer:
- To Operakoncerter, der afprøver nye formater for sanselige
kulturoplevelser på Samsø i forbindelse med julekoncerten
vinteren 2019 og ’Opera In Unlikely Places’ i sommeren 2020.
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- Fire el. fem netværksmøder med lokale og regionale partnere
med fokus på konceptudvikling af et multifunktionelt
koncerthus på Samsø af internationalt format, der tænker
bæredygtighed og sanselige kulturoplevelser sammen med
bl.a. Samsø Energiakademi, Inspiratoriet, Samsø Kommune,
m.fl.
- En workshop (KlimaOperaværksted) for børn og unge på
Samsø i samarbejde med Den Jyske Opera.
- Et færdigformuleret koncept og skitseforslag til et
multifunktionelt koncerthus og operahave på Samsø, der
udarbejdes i samarbejde med C.F. Møller og Hammer Schmidt
Lassen.

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Konceptudviklingen forløber over 12 måneder fra oktober 2019
- oktober 2020.
Oktober 2019: Første netværksmøde mellem kunstnere,
kulturelle iværksættere og borgere på Samsø med interesse
for et kulturelt kraftcenter på Samsø, bl.a. Den Jyske Opera,
Samsø Piano Festival, Samsø Kammermusikfestival m.fl. (se
bilag med støttetilkendegivelser).
Sted: Søholm Opera, Samsø
December 2020: julekoncert med Skt. Annæ Pigekor og skoleelever fra Samsø.
Sted: Tranebjerg Kirke.
Februar 2020: Andet netværksmøde mellem partnere i
konceptudviklingsprocessen, bl.a. Samsø Energiakademi,
Samsø Kommune, Inspiratoriet og The Crowd (se bilag med
partnerskaber).
Sted: Samsø Kommune
April 2020: Workshop (KlimaOperaværksted) i samarbejde
med Den Jyske Opera
Faciliteret af Søholm Opera
Sted: Søholm Opera
Marts - September 2020: Udarbejdelse af indholdsformater,
samarbejdskoncepter og arkitektonisk skitseforslag med
løbende inddragelse input fra netværksmøder.

Juni 2020: Tredje netværksmøde, opsamling med alle partnere
og interessenter, der har deltaget i de foregående
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netværksmøder.
Sted: Århus
Juli 2020: Opera in Unlikely Places, operafestival på Samsø
Sted: Samsø
September 2020: Præsentation af indholdsformater,
samarbejdskoncept og skitseforslag til koncerthus
Sted: Samsø Kommune
Oktober 2020: Fjerde netværksmøde, evaluering med alle
partnere og alle, der har været involveret i
konceptudviklingsprocessen, både interessenter, partnere og
lokale borgere.
Aktiviteterne afholdes af Søholm Opera.
Langt de fleste aktiviteter vil finde sted hos Søholm Opera eller
lokaliteter på Samsø. Et enkelt netværksmøde ønsker vi dog at
afholde i Århus, for at knytte an til vores netværk dér.
De færdige beskrivelser af indholdsformater, skitseforslag til
koncerhus og permakulturhave planlægges at blive udstillet på
Samsø Kommune.
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektet er ledet af Søholm Opera (projektledelse).

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Se venligst bilag med oversigt over partnerskaber og bilag
med interessentudsagn.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektet skal munde ud i konsoliderede samarbejdsaftaler og
netværk, som videreføres i den endelige realisering af visionen
om et kulturelt kraftcenter på Samsø af internationalt format.

Projektet udvikles i samarbejde med en række partnere, se
venligst bilag med oversigt over partnerskaber.

Projektet skal desuden resultere i et færdigt arkitektonisk
skisteprojekt, som borgere, lokale og regionale partnere føler
ejerskab for og som tydligt angiver en inkluderende og lokalt
forankret procesudvikling.
Projektet skal have eksempelværdi i forhold til at udvikle det
kulturelle liv i landdistrikterne under inddragelse af lokale
aktører og tværfaglige netværk.
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Projektets udgangspunkt er at skabe en
konceptudviklingsproces, der tænker formidling og inddragelse
ind fra starten i realiseringen af visionen om et multifunktionelt
koncerthus på Samsø.
De forskellige arrangementer i konceptudviklingsfasen har til
formål at være formidlings- og læringsplatforme og således
skabe en inkluderende og lokalt forankret proces omkring
realiseringen af visionen nytænkende koncerthus på Samsø.
Projektet vil få sin egen hjemmeside med løbende opdatering
på processen og vil desuden blive formidlet gennem sociale og
klassiske medier.
Desuden vil projektet blive formidlet gennem en færdig
konceptformulering og skitse af høj æstetisk kvalitet, som
afspejler inddragelsen af netværk, partnere og lokale aktører i
processen.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres internet mellem projektets ledere og
samarbejdspartnere tre gange i processen (december 2019,
maj 2020 og oktober 2020).
Projektet evalueres desuden på det sidste og fjerde
netværksmøde, hvor alle involverede har mulighed for at give
feedback på processen.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Med denne inkluderende konceptudvikling ønsker vi at
- skabe eksempelværdi i forhold til udvikling af kulturelle
koncepter i landdistrikterne ved inddragelse borgere, lokale og
regionale partnere i udviklingen og formuleringen af visionen
om et koncerthus på Samsø.
- bruge konceptudviklingen som en platform for udvikling af
netværk og styrkelse af kulturelle og tværfaglige samarbejder.
- udnytte konceptudviklingsfasen som redskab for at udvikle
viden om kulturelt iværksætteri i landdistrikterne med
inddragelse af borgere og tværfaglige samarbejder.
- opbygge enestående erfaring i at skabe regional forankring
for et kulturinitiativ af internationalt format.
- facilitere udviklingen af eksisterende kunstneriske miljø på
Samsø og i regionen relateret til klassisk musik.
Konceptudviklingsfasen vil yderligere artikulere denne og skabe
en fælles skærpet profil.
- afdække kulturens potentiale ift. miljø- og
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klimaudfordringerne ved at undersøge muligheder for at skabe
et koncerthus, der tænker bæredygtighed ind i alle projektets
aspekter fra anlæg over drift og økonomi (se støtteudsagn fra
bl.a. Samsø Energiakademi og Den Jyske Opera).
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Med dette projekt vil vi skabe strategiske netværk i regionen
på tværs af vand. Projektet vil generere helt nye netværk
inden for kultur, iværksætteri og bæredygtighed. Desuden vil
projektet styrke kulturlivet på Samsø og bidrage til øens image
som en innovativ ø med stærke faglige, sociale og kulturelle
netværk.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.
Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse 150 timer á 700 kr
Administration

År 1
105.000
55.000

Produktion:
Opførelse af koncerter x 2
Symposium
Workshop
Netværksmøder x 4 og inkl.
evaluering
Køb af eksterne ydelser, fx
konsulenter (konceptudvikling og
skitseforslag)
PR/ kommunikation /
dokumentaiton
Revision

År 2

41.000
23.000
35.000
62.000

Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter

I alt
105.000
55.000

41.000
23.000
35.000
62.000
150.000
51.800
15.000

I alt
Finansiering

År 3

514.800
År 1

År 2

År 3

I alt

222.800
60.000

Bevilget/ikke
bevilget
ansøgt
ansøgt

200.000

beviliget

32.000
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Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

537.800
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Animated Learning Lab(ALL)
The Animationworkshop(TAW)
Via Universitycollege
Hanne Pedersen
Kasernevej 5, 8800 Viborg
hap@via.dk
+4587554962

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:
•

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.

•

Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.

•

Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:
•

Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.

•

Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.

•

Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.

•

Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.

•
•

Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Same – same- but different
Et alternativ til skriftmediet.
Ligeværdig inklusion

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektet vil med tegning og animation udvikle alternative
kommunikations- og læringsmetoder til grundskolens
kernefærdigheder. Eleverne gøres til aktive producenter af
tegninger og animerede film. Især vil sårbare børn i læse- og
skrivevanskeligheder som oplever usikre sociale vilkår have
glæde af denne alternative metode. Men selve metoden og den
kunstneriske og didaktiske faglighed i projektet er til gavn for
hele klassen. Herved opstår en ligeværdig inklusion. Projektet
er at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner,
skoler, forskere, speciallærer og pædagoger.
”Same, same - but different” understøttes af fundene i et 12årigt projekt. Catterall 2009.
Kort beskrivelse af formål Beskriv, hvordan projektet bidrager til

Projektets formål og
succeskriterier

udmøntning af Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):

Skolen i dag danner hovedsagelig eleverne gennem skriften.
Skriftsprogets/skriftmediets natur er præcist og regelbundet.
Hvis man f.eks. skal stave til drage, skal det staves D-R-A-G-E
og staver man det ikke sådan, er det forkert.
De visuelle medier giver frihed til at udtrykke sig, fordi vi
lettere kan acceptere og rumme forskellige visuelle udgaver af
en drage. Netop det gør visuelle medier langt mere
befordrende for anerkendende pædagogik. Dette understøtter
flere børn og unges udvikling, så de får de bedre muligheder
for at udvikle sig til dannede og demokratiske medborgere.
.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:

Projektet ønsker at kunne:
• Bevare glæden ved læring og uddannelse, så flere unge
på sigt ønsker at uddanne sig.
• Styrke kreativiteten og virkelysten.
• Udnytte de kunstneriske mediers potentiale
• Give mulighed for at børn får metoder til at udtrykke
sig kunstnerisk og æstetisk
• Kunne tilføje nye facetter til dannelsesrejsen i skolen.
•
Udnytte de kompetencer det enkelte barn har
•
At nå ud til skoler og uddannelser på landsplan.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk, netværksmøder,
deltagere i nye samarbejder m.m.)

Projektets konkrete mål er at samle 3 ekspertområder til et
koncept. Projektets formål er at udvikle et lettilgængeligt
koncept, til brug i danske folkeskoler. Projektets målgruppe er
lærer og pædagoger med særlig blik på børn i
læsevanskeligheder
Lærermidlerne henvender sig til lærere og pædagoger men
også til eleverne, således underviserne får et konkret bud på,
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hvordan de kan inddrage visuelle læringsformer i skolearbejdet
Det er væsentligt, at de nye læringsformer bibeholder
undervisningens indhold (læseplaner og fællesmål) og stort set
kun differentierer sig på udtryksformer og arbejdsmåde.
Projektet er baseret på udvikling, oplæring og iterationer.
Fase 1. Ekspert gruppen mødes. Det første udkast til
læremidler designes. Fokuspunkter fastsættes og der udvikles
prototyper af lærermidler som skal ud til afprøvning. Der
designes opsamlings og fastholdelses metoder til projektet i
samarbejde med de deltagende skoler.
Fase 2. Ekspert gruppen planlægger og koordinerer kurser for
lærere og studerende tilrettelægges over emnerne:
pædagogik.
Fase 3. Deltagende skoler og kommuner aktiveres gennem
testworkshops på skolerne.

Fase.4. Tværinstitutionelt samarbejde mellem lære og
pædagoguddannelsen i Randers. Test forløb hvor materialet
implementeres i uddannelserne.
Fase 5. Færdiggørelse af undervisningsmaterialet.
Fase 6. Udbredelse af undervisningsmaterialet gennem
partnernes respektive arbejdsfelter .

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Tid- og aktivitetsplan

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:

Møder: Ekspertgruppen mødes og udvikler, indsamler og
konceptualiserer viden og materialer. På møder med relevante
uddannelser vil der blive undersøgt hvor og hvordan metoden
efterfølgende kan implementeres i uddannelserne.
Det endelige materiale udformes og designes
Workshops: Der deltager 3 skoler. En fra hver deltagende
kommune. Alle 3 klassetrin er repræsenteret, fordelt på de 3
skoler. Alle klasser er repræsenteret, da vi ønsker at
undersøge hvor det er bedst at sætte ind. Ude på de
deltagende skoler vil der ske et møde med kunstnere og
didaktiske eksperter og studerende. Gennem hver workshop vil
der ske en afprøvning af undervisningsmaterialet og en
oplæring af de deltagende lærere og pædagoger. Den
efterfølgende evaluering vil bidrage til udviklingen af det
endelige materiale.
Implementering i pædagog og læreuddannelsen: En af
eksperterne, der er fra Campus Randers, Via, koordinerer
deltagelsen af uddannelserne. De studerende vil bedrive
forskning i egen praksis. Resultaterne herfra vil indgå i
udviklingsarbejdet af undervisningsmaterialet.
Kurser: Konceptet bygger på 3 af ekspertgruppens
fagområder.
Animation (ALL),Kognitiv Resourse Anerkendende Pædagogik
(KRAP), Processkabeloner (Margit Gade) De deltagende lærer,
pædagoger og studerende vil blive tilbudt kurser der bygger
på og forener disse tre kerneområder.

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
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(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Sama – Same – but different er et 3 årigt projekt der starter
2020.
Opstart:kick of hvor der påbegyndes udvikling og planlægning
Iterationer: De 3 skoler skal lave et forløb mindst 1 gang om
måneden. Her vil læsekonsulenter og personer fra
ekspertgruppen komme og iagttage hvordan workshoppen
forløber. Studerende vil også her komme og observere.
Med tiden skal skolerne selv kaste sig ud i at afvikle workshops
og give feed back gennem det frosknings design der er lavet til
projektet.
Undervisningsmaterialet vil løbende blive tilrettet.
Afslutning: Den endelige materiale vil blive udarbejdert.

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Partnere i projektet:
The Animation Workshop, ALL ved Hanne Pedersen
Åben rådgivning i Århus Ordblindeforeningen, Lena Utoft.
Psykologcentret Viborg, Aase Holmgård , KRAP
Margit Gade, Speciallærer i læsevanskeligheder og
læremiddelforfatter. Processkabeloner
Pædagog- og læreruddannelsen i Randers ved Ane Tyrrestrup
Viborg kommune ved læsevejleder Lenette Krathmann
Randers kommune ved læringskonsulent Jette Pagaard
Favrskov kommune ved John Klesner og Jeppe Skovby
Organisering:
Styregruppen også kaldet ekspertgruppen:
Åse Holmgård, Margit Gade, Hanne Pedersen, Ane Tyrrestrup.
Ekspertgruppen udvikler, styrer, og koordinerer.
Konsulent bistand:
Åben rådgivning i Århus Ordblindeforeningen,
læsevejlederen og læringskonsulenter i projektet vil yde
konsulentbistand og bidrage med deres viden og de
observationer der gør sig ude på workshop´ene.
Administration: The Animationworkshop, VIA
Relevante kunstnere, animatorer og tegnere, vil blive
inddraget efter behov.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet

I projektperioden arbejdes der på at implementere
tankesættet og metoderne i Viborg og Randers og Favrskov
kommune. På sigt arbejdes der på at integrere projektets
resultater i lærer- og pædagoguddannelserne. De 3 bærende
eksperter vil benytte de kanaler de allerede har opbygget, som
kan distribuere læremidler og kurser. Ekspertgruppen har
ambitioner om at deltage i konferencer og seminarer.
Alle i ekspertgruppen er i kontakt med målgruppen for
undervisnings materialet, nemlig lærer, pædagoger og
studerende inden for samme. Åse Holmgård, Margit Gade og
Hanne Pedersen er meget benyttede kursusholdere på
nationalt plan. Erfaringen viser at der sker den bedste
udbredelse af et undervisningsmateriale hvis det er koblet op
med kurser. Ane Tyrrestrup har kontakter til uddannelserne og
kendskab til bekendtgørelser og de interne strukturer der
omgiver en pædagog og læreuddannelse.Der vil være en
online website hvor undervisningsmaterialet kan downloades
fra. Projektet vil løbende være i kontakt med relevante
fagblade og nyhedsmedier.
Evaluering af projektet vil være inkorporeret i udviklings
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evalueres?

designet, hvor de deltagende skoler, læsekonsulenter,
studerende, lærer og pædagoger overlevere handlinger og
observationer. Projektet evalueres således løbende.
Ekspertgruppens arbejde vil blive løbende evalueret af de
involverede konsulenter.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Sammensætning af ekspertgruppen er helt unik og aldrig set
før. Arbejdet med animationsmediet vil i projektet, som noget
enestående, blive udviklet til systematisk at blive brugt som
fremme af sprogforståelse og i øvrigt understøtte, visualisere
og bevidstgøre den dannelse der sker gennem skriftsproget.
Her trækker projektet på erfaringer gjort fra tidligere projekter,
hvor Åse Holmgård og Hanne Pedersen har udfordret
skriftsprogets myndighed med animationsmediets omfavnende
natur. Projekterne tog udgangspunkt i Åse Holmgårds PhD om
læsevanskeligheder.
Animationsmediets intuitive styrke og fagets udviklede metoder
til fremme af de kreative processer og slutproduktets
kommunikative skarphed, kombineres med vel afprøvede
processkabeloner, der skaber systematik og derigennem
danner overblikket. Procesmodellerne er lette at anvende for
både lærer, pædagoger og elever.
For at bevare glæden og værne om den kreative proces byder
KRAP ind med vel afprøvede metoder til at anerkende det
enkelte barn i en gruppeorienteret arbejdes proces.
Slut produktet vil indeholde værktøjer til nye arbejdsformer,
der vil fremme kompetencer hos elever, studerende, lærer og
pædagoger.
(Maks 5-10 linjer)

Same - Same – but different vil på sigt, ved at introducere et
undervisningsmateriale der bygger på æstetik og kreativitet
inden for fag der normalt ikke har haft værktøjer til at
anvende disse, føre til en større talentmasse inden for tegning,
animation og kreative aktører i Regionen. Projektet er et
forgangsprojekt der klæder tegning og animation i arbejdstøjet
til at fremme trivsel og udvikling af fremtidens skole.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter

Lønudgifter

Aktiviteter

Projektudvikling
Projektmedarbejdere
koordinering
Transport
Produktion
kurser
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År 1

År 2

År 3

I alt

42.000
0
21.000
5.000
25.000
15.000

42.000
0
21.000
15.000
0
15.000

42.000
0
21.000
10.000
25.000
15.000

126.000
0
63.000
30.000
50.000
45.000

workshops

I alt

PR og kommunikation
Revision
Evaluering

Finansiering
Region Midtjylland
Kommuner
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Obelske familie fond
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

75.000

120.000

120.000

315.000

0
10.000
0
193.000

0
20.000
0
233.000

0
20.000
0
253.000

0
50.000
0
679.000

År 1

År 2

År 3

I alt

100.000
0
0
0

100.000
0
0
0

100.000
0
0
0

300.000
0
0
0

10.000

10.000

10.000

349.000
30.000

0

0

0

0

110.000

110.000

110.00

679.000
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Bevilget/ikke
bevilget
IB

IB
B

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Phenomenal Viborg
Hannibal Glaser
Jernbanegade 3, 1TV 8800 Viborg
mail@hannibalglaser.dk
+45 30313114

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen
Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:


Udvikling.



Netværk.



Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:


Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.



Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.



Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:


Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.



Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.



Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.



Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.




Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel

XR Expedition – Phenomenal Viborg

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Foreningen Phenomenal Viborg har til formål at skabe ny kreativ
og økonomisk vækst i mødet mellem Viborgs styrkepunkter
inden for 3 styrker: animation, kunst og XR‐teknologi (AR, VR,
MR), gennem produktionen og faciliteringen af projekter, der
bringer relevante aktører sammen under samme tag.
Med dette projekt sammensætter vi 3 teams af ”astronauter”:
kunstnere og teknologer, som har til formål at drage ud i XR‐
verdenen, og rapportere tilbage til gruppen med deres fund.
Rapporterne skaber rammerne for 3 begivenheder,
videnskabelige symposier, hvor eksterne interessenter fra kunst,
animation og erhverv kan få indsigt i projektet, byde ind med
viden, og invitere astronauterne ind i deres laboratorier.
Til sidst skal astronauterne producere værker, som skal udstilles i
forbindelse med et større kulturarrangement.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:

Projektet bliver afviklet med henblik på at finde nye oplevelser,
produkter, forretningsmodeller og samarbejder.
De 3 vigtigste elementer i projektet er 1) indsamling og
formidling af viden omkring brugen af XR i animation, kunst og
XR. 2) Dannelse af et nyt tværfagligt fælleskab, der bevidst
tilgår den nye teknologi i målet om at skabe nye produkter,
oplevelser, og samarbejder. 3) Facilitering af begivenheder og
skabelsen af konkrete XR-oplevelser, der samler og inspirerer
virksomheder og insitutioner.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Med dette projekt sætter vi kunsten og det kreative forrest:
Den har til opgave at provokere, eksperimentere og fremmane
’det nye’. Astronauterne er fuldstændigt kreativt fritstillede,
men har den vigtige opgave at bringe viden og erfaringer
tilbage til en gruppe af ledere og forretningsfolk der er klar til
at omsætte og videreformidle til samfundet, gennem bredt
rammende oplevelser og produkter hos erhverv, uddannelse
og animation.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Projektet er en success, hvis 6 kunstere og teknologer har
skabt 3 værker og tilhørende erfaringer der er inspirerende,
udfordrende, underholdende, og baner vej for fremtidig
udvikling af oplevelser og produkter i regionen.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
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netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)

3x Ekspeditioner – 2 personer
 Udforskning og eksperimentering, XR, Animation og Kunst
 Udvikling af XR‐værker
 Rapportering til interessenter
 Deltagelse i internationale events
3x Symposier / Workshops
3x XR‐opevelser / værker.
Udstilling af værker ved mindst. 1 større kulturbegivenhed.
Dannelse af netværk / mailliste af interesserede erhvervs og
kunstfolk.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
 Rekruttering af 3 ekspeditionsgrupper
 Planlægning af 3 ekspeditionsforløb
 Facilitering af 3 ”symposier” i Viborg
 Facilitering af udviklingen af 3 XR-værker.
 Udstilling af værker ved større kulturbegivenhed
 Markedsføring, netværksdannelse
Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

1. Kvartal – rekruttering og igangsættelse af 3 ekspeditioner
(01/01/2020)
2. Kvartal – Afholdelse af første symposium
3. Kvartal – Afholdelse af andet symposium
Præsentation af projekt ved større kulturbegivenhed
4. Kvartal (31/12/2020)
 Afholdelse af 3. Symposium
 Afvikling, evaluering, afslutning


Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Foreningen Phenomenal Viborg (Under oprettelse i skrivende
stund)
 Hannibal Glaser (Animation, XR) ‐ The Animation
Workshop – Projektledelse
 Karsten Lindberg Viborg Ingeniørerne ‐ Konsultation
 René Schmidt ‐ ArtLab (Kunst) – Projektstyring, indhold,
konsultation
 Michael Lundorff‐Hansen ‐ EON Reality Denmark –
Konsultation, XR‐faciliteter, Softwareudvikling
 Ulla Lundgaard ‐ Viborg Gymnasium & HF ‐ Uddannelse,
viden, faciliteter.
 Thorkild Nielsen ‐ NB Galleri – Koordinering, konsultation,
faciliteter.
 Mette Haahr ‐ Nordea – Økonomi, finansiering,
konsultation
 Asger Brøndum – Erhverv, konsultation
 Kasper Kruse ‐. Arsenalet – Animation, Lokaler, facilitering
af begivenheder, kontakt til animationsvirksomheder.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i

Viborg Kommune – Konsultation / Steen Lindgaard
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projektet
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Gruppen har midlertidigt sikret fabrikslokaler i det nordlige
Viborg til et nyt XR-produktionsmiljø, i samarbejde med Artlab.
Målet er at etablere et permanent oplevelescenter og
erhvervspark, der kan vise projektet, og fremtidige projekter
for offentligheden.

 3 Lab‐symposier, tematiske events / fester
 Deltagelse i internationale konferencer
 Deltagelse i større danske kulturbegivenheder
Presseomtale, erhverv & kultur (Børsen, Kulturmonitor)




Ekspeditioner dokumenteres. (aktiviteter, indsigter, nye
forbindelser)
Kvalitet af afholdte symposier (Antal besøgende,
brancher repræsenteret, dokumentation og.
Spørgeskemaundersøgelse vedr. projektets indhold)
Mængde af formidling og størrelse af netværk
(nyhedsbrev, følgere, besøgstal)

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Kombinationen af kunst- og tech-astronauter (danske og
internationale), indrammet af en erhvervsorienteret
projektgruppe, er nøglen til at skabe nye, både teknisk og
kunsterisk radikale værker, der omgående bliver bragt ind i en
erhvervsmæssig kontekst.
Alle partnerne er fuldt engagerede, og har alle budt ind med
viden, idéer og ressourcer til projektets udvikling.
Samarbejdet har allerede skabt nye forbindelser og produceret
arbejdsopgaver, både for en animationsvirksomhed, der har
produceret 3 VR-værker, og for bygge- og ingeniør branchen,
da gruppen har sikret renovation af fabrikslokaler til et nyt XRproduktionsmiljø, i samarbejde med Artlab.
(Maks 5-10 linjer)

Vi ved at XR‐teknologi vil blive en stor branche, og vi ser at
kunsten kan 1) eksperimentere og inspirere erhvervslivet 2)
skabe storslåede visuelle/rumlige oplevelser, til glæde for
kulturlivet.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter

År 1
129

År 2

År 3

I alt
4

Lønudgifter

Aktiviteter

I alt

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

Finansiering

År 1

70
40
0
5
450
5
0
100
20
10
700
År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
Endnu ikke
bevilget

Region Midtjylland

300

300

Kommune(r)
Stat

250

250

Endnu ikke
bevilget

150

150

Bevilget

700

700

EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
September 2019 – ansøgningsfrist 09.09.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisation)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Kulturelt Videncenter for Børn
Christian Schrøder
Skellergaardsvej 2, Torrild
8300 Odder
cs2513733@gmail.com
28 91 41 28

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
Kulturpuljen

Regionsrådet kan yde tilskud til projekter, der styrker samarbejdet om kultur på tværs af regionen samt
bidrager til borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for selv at
engagere sig i kulturlivet og samfundet.
For at projekter kan støttes, skal de opfylde et eller flere af følgende tre overordnede formål:


Udvikling.



Netværk.



Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:


Der skal være medfinansiering på mindst 50 % af totalbudgettet. Medfinansieringen skal komme
fra kilder, der ikke i forvejen er helt eller delvist finansieret af regionen, f.eks. kommuner, stat,
EU eller kulturinstitutioner.



Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers almindelige virksomhed, men regionen kan give
tilskud til projekter i de tre første leveår og til udviklingsprojekterne i netværkenes regi.



Ansøgere er offentlige myndigheder, kulturinstitutioner eller foreninger med almennyttigt formål,
der arbejder med kunst og kultur. Kunstnere og enkeltpersoner kan indgå i projektansøgninger
via partnerskaber.

Kriterier for udvælgelse af projekter, der kan modtage støtte:


Projekter, der går nye veje i udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer.



Projekter, der har regional betydning og bliver gennemført af et partnerskab med bred regional
forankring eller styrker samspil mellem kultur og andre vigtige samfundsområder f.eks. erhverv,
uddannelse, sundhed m.m.
Partnerskaber skal som hovedregel udgøres af institutioner, organisationer m.m. der omfatter
mere end en kommune.



Projekter, der skaber resultater, som er relevante for en stor del af regionens kulturliv.



Projekter, der har et internationalt perspektiv og som rummer samarbejde og udvikling på tværs
af landegrænser.




Projekter, der skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for andre parter.
Projekter, der skaber udvikling, som rækker ud over projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regionaludvikling/kultur/oversigt-over-medarbejdere-kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

KULTURELT VIDENCENTER FOR BØRN
Etablering og opstart
Kulturelt Videncenter for Børn er stiftet af Pernille Bach og
Christian Schrøder, som til daglig også driver
Teaterværkstedet Madam Bach. Formålet med centret er at
udvikle og afprøve nye tiltag, som udvider og nytænker
børnekultur gennem aktiviteter som:


Er tværkunstneriske og tværsektorielle og involverer et
voksende netværk af stærke kræfter indenfor kultur,
erhverv, læring, filosofi, gastronomi og oplevelser i Odder
og Regionen.



Udvikler expanded experiences – dvs. nye produkter og
nye workshopformater, som giver publikums oplevelse (af
f.eks. en teaterforestiling) en forlænget levetid, idet man
kan tage oplevelsen med hjem og skabe videre.



Har internationalt udsyn – bl.a. gennem Teaterværkstedet
Madam Bachs involvering i det europæiske Small Size
netværk og omfattende turnévirksomhed.

Kort beskrivelse af formål
Kulturelt Videncenter for Børn går nye veje i udvikling af
produkter, arbejdsformer og værktøjer. Vi har rejst centret i et
erhvervsområde i Odder i stærk vækst, som en platform for
inspiration, videndeling og udvikling af børnekultur. Centret
samler stærke samarbejdspartnere fra ind- og udland for at
udvikle redskaber, dele viden og hente inspiration.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer)
Projektet går nye veje i udvikling af produkter, arbejdsformer
og værktøjer. Aktiviteterne i centret er tværkunstneriske og
tværsektorielle og samler kræfter indenfor kultur, erhverv,
gastronomi, læring og filosofi i et ressourcefællesskab.
Projektet har et klart internationalt perspektiv, bl.a. i kraft af
vores involvering i MAPPING - et 4-årigt researchprojekt
støttet af Creative Europe.
Projektet skaber læring og ny viden, som stilles til rådighed for
andre, heriblandt billedkunstnere, scenekunstnere, musikere,
pædagoger, lærere, kreative virksomheder m.fl.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet
Vi har iværksat Kulturelt Videncenter for Børn som en åben og
eksperimenterende platform, som er dedikeret til udvikling,
netværk og samtalerum på tværs af sektorerne. Centret skal
være et levende, dynamisk sted, som folk opsøger for
inspiration og videndeling. For det er dér, nye muligheder
opstår. Kulturelt Videncenter for Børn skal blive den platform,
hvorfra vi kan udvikle nyt, gøre os fri af gamle strukturer og
arbejde netværks-orienteret og business-minded.

Projektets konkrete mål

I opstartsperioden vil vi afholde:
 2 Small Size Days minifestivaler
 4 Samtalesaloner
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

1 Udendørs sommerevent
4 Netværksmøder
Derudover vil der løbende være residencies og
gæstekunstnere, udvikling af nye produkter og
workshops, samt åbne døre for publikum.

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse
I løbet af projektperioden vil vi gennemføre og teste tre
forskellige typer aktiviteter:
1. EXPANDED EXPERIENCES
De senere år har vi oplevet en stigende efterspørgsel på
workshops og produkter som skaber et ”udvidet rum” for
scenekunsten – dvs. muligheder for at den kunstneriske
oplevelse kan leve videre efter endt teaterforestilling; at man
kan tage oplevelsen med sig hjem. Vi vil udvikle og teste nye
workshopformater (interaktive performanceinstallationer,
livestreamede workshops, online inspirations- og vidensbank),
og nye produkter (pop-up bøger og kunstneriske DIY crafts) –
i tæt samspil med erhvervspartnere og kreative virksomheder i
vores netværk. Første skridt er etableringen af en interaktiv
Sansehave i samarbejde med Økologiens Have. Sansehaven
giver os mulighed for at teste og afprøve lydinstallationer og
sanselige rum, hvor naturen er i fokus. Daginstitutioner,
børnefamilier mv. får en ’andel’ i haven, hvilket samtidig giver
dem en fysisk tilknytning til Kulturelt Videncenter for Børn.
2. NETVÆRKSMØDER OG SAMTALESALONER
Vi samler kræfter indenfor kultur, erhverv, gastronomi, læring
og filosofi i et ressourcefællesskab, og afholder netværksmøder og samtalesaloner på tværs af sektorer. På centret har
vi også mulighed for at tilbyde korte residency-ophold, så vi i
forbindelse med samtalesaloner og netværksmøder kan huse
teaterfolk, billedkunstnere, musikere, erhvervsfolk, filosoffer,
lærere og pædagoger fra ind- og udland. Konkret har vi
allerede nu henvendelser fra Katrine Olsen/Funktionel Yoga,
billedkunstner Faranak Sohi, designer Christina Lindved
Christensen (FridaJohs), og kunstnerisk leder af Little Door
Theatre, Manuela Cobari (Italien/Irland), som vil være artist in
residence i foråret 2020 med projektet "9 stories about love".
3. ÅBNE ARRANGEMENTER - INTERNATIONALT UDSYN
Vi afholder en række åbne arrangementer – ofte med
internationale gæster - som har til formål at styrke det
regionale tilhørsforhold, styrke relationer mellem børn og
voksne, og mellem entreprenante kræfter på tværs af kulturog erhvervssektoren, også internationalt.


Small Size Days 2020 og 2021 – Årlig
tilbagevendende minifestival med internationale
gæstespil, workshops og foredrag med fokus på
scenekunst for de yngste. Initiativet kommer fra det
internationale netværk Small Size Artistic International
Association, hvor Teaterværkstedet Madam Bach har
været partner siden 2014. Small Size Days er en global
event, som finder sted den sidste weekend i januar
hvert år over hele verden – fra Helsinki til Madrid,
London, Bukarest, Mexico City... og Odder!
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Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)



Udendørs sommerevent i samarbejde med Odder
Little Culture Club og virksomheder i regionen. Der er
fokus på musik, installationer, gastronomi og
kunsthåndværk.



Åbne døre til Teaterværkstedet Madam Bachs
kunstneriske processer. Værkstederne er åbne for
pædagoger, lærere, erhvervsfolk, billedkunstnere,
musikere og andre med interesse for kreative
processer.

OVERORDNET TIDSPLAN
 Januar: Small Size Days
 Februar: Samtalesalon#1
 April: Etablering af Sansehave
 Maj: Samtalesalon #2
 Juni: Residency med Manuela Cobari
 August: Udendørs sommerevent
 September: Samtalesalon #3
 November: samtalesalon #4
 Januar 2021: Small Size Days
 Februar 2021: Evaluering
Udvikling af workshop-formater: Løbende
Residencies og netværksmøder: Løbende

Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

KULTURELT VIDENCENTER FOR BØRN
Ledelse: Pernille Bach og Christian Schrøder.
Advisory Board: Ole Fogh Kirkeby (filosof og professor i
ledelsesfilosofi), Rikke Østergaard Hansen
(børnekulturformidler), Nina Uller (linjeofficer og master i
organisationspsykologi), Anne Hübertz Brekne (dramaturg).

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

CENTRETS PRIMÆRE PARTNERE
(Se venligst vedlagte dokument om Partnerskaber for
uddybende information)
Teaterværkstedet Madam Bach er drivkraft i centret og får
sin faste base her med sal, værksted og workshopfaciliteter.
Udvikling Odder & netværk for kreative virksomheder:
Netværket består af 17 virksomheder som arbejder med vidt
forskellige produkter og ydelser - alt fra industrielt design over
teater til smykkedesign, grafiske opgaver og håndmalede
tapeter. I dette netværk har vi allerede de første 4-5
virksomheder som ønsker at samarbejde om konkrete
projekter og som er interesserede i at leje sig ind på Kulturelt
Videncenter for Børn i perioder.
Odder Little Culture Club: Vi vil samarbejde om koncerter,
både små intime koncerter og større udendørs koncerter på
den 2250 m2 store grund. OLCC har desuden på rekordtid
opbygget et erhvervsnetværk, som ser stor værdi i kulturelle
tiltag, og fordelagtige muligheder for at mødes med andre
erhverv i en uformel ramme, som er anderledes end de
traditionelle netværk. Dette erhvervsnetværk bliver også en
del af Kulturelt Videncenter for Børn.
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ØVRIGE PARTNERE LOKALT OG REGIONALT
SCENET – scenekunstnetværket i Region Nord- og Midtjylland.
VIA University College Horsens.
Herning Bibliotekerne.
Økologiens Have.
Odder Bibliotek.
Daginstitutioner i hele regionen.
Sponsorer: Baglandet – Odder Little Culture Club’s
erhvervsklub, Bendix Transport, N&K Transport, WellinGo/Arla,
Sminipac, Nize Equipment, Clever Coffee, Madhimlen, Green
Vibe Burger.
NETVÆRK OG PARTNERE INTERNATIONALT
Leith Society: Et netværk af (primært) erhvervsledere startet
af Kristian Groth i 2013. Til sammen er der 400 medlemmer,
og hver netværksgruppe består af 40 medlemmer. Her mødes
man fire gange årligt og er sammen i otte timer med fokus på
relationer og personlig udvikling.
Small Size netværket og projekt MAPPING: et 4-årigt
researchprojekt støttet af Creative Europe/Small Size.
Projektet består af research, produktion af forestillinger og
illustrerede børnebøger med fokus på børn fra 0-6 år.
Teaterværkstedet Madam Bach er del af dette projekt,
sammen med 17 andre europæiske børneteatre samt
internationale researchere og illustratorer. Hen over de fire år
2018-2022 mødes vi og udveksler viden og praksisk om teater
for de yngste. http://mapping-project.eu
Yoona Kang – forsker ved Freie Universität i Berlin
Yoona Kang, MA, MFA, PhD, DAAD, researcher fra Sydkorea,
pt. ved Freie Universität i Berlin, hvor hun forsker i børns
relation til kultur og natur. Yoona Kang vil følge Kulturelt
Videncenter for Børn – især med fokus på Sansehaven og
interaktive workshops, hvor vi inddrager naturen.
Assitej International/Danmark: Christian Schrøder er
bestyrelsesmedlem i organisationen, International Association
of Theatre for Children and Young People.
Murphys Playhouse, ChengDu, Kina – samarbejde om
udvikling af interaktive workshops.
Art Space for Kids (A.S.K.), Shanghai Kina, v. Forrina Chen –
samarbejde om workshops.
TONG Production, Beijing, Kina v. Ru, Liz – samarbejde om
workshops og udveksling.
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Vi har rejst centret som et nyt tiltag, fordi vi tror på, at vejen
frem i udvikling og nytænkning af (børne)kultur, er gennem
intersektorielt samarbejde. I løbet af projektperioden vil vi
sammen med vores partnere udvikle nye tiltag og nye
produkter, samt afsøge de forskellige indtjeningsmuligheder
som workshops, arrangementer og udlejning af faciliteter. I
den proces vil vi løbende være i dialog med vores
(erhvervs)partnere og vores advisory board og udvikle en
holdbar forretningsidé og forretningsmodel for stedet på
længere sigt. Målet er, at centret på sigt kan løbe rundt i sig
selv.
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Gennem samtalesaloner og netværksmøder, åbne
arbejdsprocesser, residencies og praktikforløb for
pædagogstuderende. Derudover vil projektet følges af
Yoona Kang, som forsker i børns relation til kultur og natur og
af MAPPING-projektet, som afsluttes med en international
udgivelse.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Vi evaluerer løbende de enkelte aktiviteter gennem dialog med
de involverede parter. Ved projektets afslutning udarbejdes
en rapport i samarbejde med dramaturg/rådgiver Anne
Hübertz Brekne og Bibliotekar Rikke Østergaard.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

NYE PRODUKTER OG ARBEJDSFORMER
Kulturelt Videncenter for Børn er en kultur- og
erhvervsvirksomhed, som rusker op i vanetænkningen om,
hvad børnekultur er og kan. Vi vil udvikle nye produkter og
nye arbejdsformer i samspil med andre kreative erhverv i
regionen. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er en
grundsten i arbejdet og vi skal bruge opstarts-perioden til at
styrke netværk og afsøge nogle af de mange muligheder og
potentialer, der ligger i at samarbejde på tværs.
INTERNATIONAL UDVEKSLING
Det internationale aspekt er vigtigt for centret; vi trækker
internationale samarbejdspartnere til regionen i form af
gæstespil, koncerter, foredrag eller residency-ophold, og
mange af vores europæiske partnere er ligeledes interesserede
i at høste viden fra os. Den indsamlede viden – både nationalt
og internationalt - stilles til rådighed for interesserede.

Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Kulturelt Videncenter for Børn holder til i den kommune i
Danmark, som pt. bruger færrest midler på kultur. Til gengæld
er der blandt både kultur- og erhvervssektoren et stort drive
og ønske om at gøre tingene anderledes, om at gøre tingene
selv; et stort netværk af entreprenante folk, som får kultur og
små erhverv til at blomstre udenom kommunale støttemidler.
Videncentret skal virke som samlingspunkt,
ressourcefællesskab og inspirationshub og understøtte denne
gode fremdrift. Til glæde og gavn for såvel de involverede
samarbejdspartnere som borgere i regionen, som får kulturelle
oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet.

136

6

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter

Lønudgifter

Etablering

Aktiviteter

I alt

År 1
Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Erhvervsgrund og byggeri
Adgangsforhold og parkering
Containere til lager og værksted
Etablering af Sansehave
Udvikling af workshops og
produkter
Afholdelse af sommerevent
Small Size Days 2020
Small Size Days 2021
Samtalesaloner og
netværksmøder
Uforudsete produktionsomkostn.
Kontorhold
Forsikring
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat, Jyske Kunstfond
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering –
kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Udleje af sal og faciliteter
Sponsorer
I alt

År 1

År 2

År 3

I alt

50.000
0
20.000
6.000

50.000
0
20.000
6.000

772.700

772.700

60.000
30.000
25.000
50.000

60.000
30.000
25.000
50.000

20.000
20.000
40.000
30.000

20.000
20.000
40.000
30.000

4.000
5.000
6.000
25.000
5.000
10.000
1.178.700

4.000
5.000
6.000
25.000
5.000
10.000
1.178.700

År 2

100.000
15.000
100.000

100.000
15.000
100.000

Bevilget/ikke
bevilget
Søges hermed
Søges
Søgt, afventer

80.000
772.700

80.000
772.700

Søges
Bevilget

15.000
96.000
1.178.700

15.000
96.000
1.178.70
0
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År 3

I alt

Estimeret
Bevilget
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