Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 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 28. januar 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

Music Unites Europe (MUE)

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

Music Unites Europe er et international seminar for handicap
musikere, der kommer fra flere eu lande. Seminaret afvikles i
ugen omkring Sølund Musik Festival i juni måned. Seminaret
er bygget op med flere workshops, der dækker tematikker som
kursisterne har ønsket, blandet sammen med det vi ønsker for
kursisterne. Det er berigende og "flytter noget", når vi vælger
emner, som bringer dem ud af deres comfort zone. Eks. Man
ønskede slet ikke at synge i kirke ej heller i kor, hvorfor vi
lavede et hovedtema i 2017 omkring gospel, og de sang i kor
og de sang i kirke og de synes det var fantastisk. På seminaret
bor, sover, spiser og ikke mindst snakker man sammen. Vi er
forbavsede over hvor godt de kommunikerer med hinanden.
Seminaret har samtidig til formål at udveksle meninger,
følelser mv. og opleve at det at være udviklingshæmmet giver
ofte samme idfordringer i livet uanset om man bor i Holland,
Tyskland eller Danmark.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål: At skabe kulturelle og sociale
platforme mellem mennesker med udviklingshandicap i europa
igennem musik og performances.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
MUE rekrutterer handicap musikere fra regionen, til fælles
udfoldelse. Samtidig rækker projektet ud i verden og skaber
en samhørighed emllem en gruppe sårbare mennesker. Der
skabes varige kulturelle kontakter, og de bands der deltager i
MUE har allerede flere gange optrådt "hos hinanden". Projektet
som har samarbejdet med Aarhus Kulturby 2017 har vist sit
værd ved flere optrædener i Aarhus festuge, på Sølund Musik
Festival, ved kulturevents i Skanderborg Kommune. Vi ønsker
at tage på kulturkaravane til flere byer i DK.. MUE samarbejder
med bla. Musik & Medie værkstedet i Aarhus

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet: MUE
ønsker at udvikle på allerede dygtige handicap musikere. Vi vil
igennem workshops udvikle deres talent, og styrke dem i
deres svage sider. Samtidig ønsker vi at videreudbygge de
platforme vi allerede har etableret. Fra år til år oplever vi
hvordan båndene knyttes tættere og tættere partnerne
imellem, og kan vi sætte nye projekter i gang og
styrke/udbygge de allerede etablerede projekter, så er vore
mål nået. Som sidegevinst ved MUE er at opleve hvordan
fordomme og forestillinger om udviklingshæmmede mennesker
"styrker" radikalt ændres når vi er ude og optræde med
"holdet"

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
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netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.) Vi ved at
vi hvert år har et seminar med minimum 3 workshops efter
fulgt af minimum 4 koncerter. Vi har 2 netvæksmøder årligt
(koster dyrt at kalde sammen) men har naturligvis masser af
mailkorespondance imellem os.
Vi har været til festival i Tyskland, Sverige og Holland, og ved
de lejlighedr har vi snakket med flere somtydeligvis er meget
interesserede i vores projekt, og er imponerede over de
rsultater vi opnår.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
I Landsbyen Sølund er der de nødvendige faciliteter til at huse
ca. 40 deltagere. Der er værelser på landsbyens kursushotel,
ligeledes kan Sølund klare forplejning mv. Ligeledes er der på
Sølund flere øvelokaler, og undervisningslokaler. MUE betaler
for alle serviceydelser til fuldstændig normal takst. Selve
seminaret er delt op i workshops og pratikforløb. Der er
traditionelt 2 – 3 workshopsholders af HØJ kvalitet, således er
det tætte komprimerede forløb, da musikerne er så gode så de
skal udfordres hele tiden.
Vi planlægger således koncerter i forbindelse med seminaret,
både på Sølund i lukket regi, samt i byerne omkring os i
offentlig regi

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter: 07. juni
– 14. juni 2019, med koncerter den den 11. -, 12.- og 13. juni
i Skanderborg, på Sølund og i Aarhus. (Vi er ved at planlægge
en produktionsøver på seminariet på Ceres allé i Aarhus den
11. juni)

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

Organiseringen drives af folkene bag Sølund Musik Festival,
dog med en leder 2 dage om måneden året rundt, ligeledes er
ansat 1 sekretær + 1seminarie manager i 4 måneder (3
måneder før og 1 måned efter projektafvikling)
The Mumes (DK)
Crazy Mike (S)
United by Music (NL)
The Mix (Ger)
Desuden arbejder vi tæt sammen med Musik & Medie
værkstedet i Aarhus (Tomsagervej)
På samme vis som det på nuværende er forankret i Sølund
Musik-Festival organisationen, samt med nuværende eller nye
partnere.
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.
Samtidig har vi i 2017 lavet en stor videndelingdag med
deltagelse af 100 gæster fra regionen – Livsglæde & Relationer
Der laves et skema som alle der kan udfylder, på baggrund af
skemaer evalueres på årets seminar.

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?
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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?

MUE har givetvis været en øjenåbner for rigtig mange i
forbindelse med koncerterne, men bestemt også for fagfolk
der har "fået lov til" at deltage en formiddag eller eftermiddag.
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, og sidst men ikke mindst skal man ikke
tro det 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
udviklingshæmning, musik og opfattelses forandring på
dagsorden i vores nabolande. Danmark er atter kommet i
førertrøjen når det gælder om at udvikle på handicapmusikere.
Det har i de senere år, ja faktisk de seneste 10 år været
sværere og sværere at etablere kontakter med band i
regionen. Det tynder ganske alvorligt ud i den del af
handicapverden. Der spares ganske enkelt på den del af
kulturen. Vi har råbt op mange gange, men der synes ikke
være en vilje til at støtte brugerbands som tidligere. Vi søger
jo musikere på et vist niveau, og "de hænger ikke på træerne"
en gang imellem dukker der et lille band op eller en enkelt
musiker op, og dem forsøger vi i den grad at "hapse"

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

År 1

I alt

60000

60000

60000

180000

Projektmedarbejdere

20000

20000

20000

60000

Administrativt personale

20000

20000

20000

60000

5000

5000

5000

15000

118000

118000

Produktion(kost+ logi)
Møder/kurser (1 forår og 1
efterår)
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering (sammen med
efterårsmødet)

I alt

År 3

Projektledelse

Transport
Aktiviteter

År 2

118000

354000

8500

8500

17000

0

0

0

0

1000

1000

1000

3000

15000

15000

15000

45000

0

0

0

0

217500

217500

217500

742500
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Finansiering

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke bevilget

Region Midtjylland

67500

87500

87500

242500

0/242500

Kommune(r)

40000

20000

20000

80000

40000/40000

Stat

0

0

0

0

0/0

EU/Nordisk Ministerråd (eller lign.)

0

0

0

0

0/0

Private fonde

0

0

0

0

0/0

110000

110000

110000

330000

330000/0

131.250

131.250

131.250

393.750

0

30000

30000

30000

90000

90000/0

217500

217500

217500

652500

460000/282500

Egen medfinansiering kontanter
Egen medfinansiering egne timer
omregnet *)
Andet (sponsorater)
I alt
*) Eventuelt via egne timer
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler 2019
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Aarhus Stadsarkiv
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
sbch@aarhus.dk
41856508

Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Demokratiets rødder – RETROdigitalisering og crowdsourcing
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold)

Formål

Danmark har et af verdens mest velfungerende
demokratisystemer på lokalt plan. Projektet vil i et samarbejde
mellem arkiver i Region Midtjylland og frivillige digitalisere
sogne- og byrådsprotokoller og formidle den lokale historie.
Digitaliseringen sker som et crowdsourcingprojekt, der bygger
på maskinlæringsteknologier til automatisk genkendelse af
historiske håndskrifter tekster. Evnen til at læse håndskrifter
et uddøende, og projektet vil sikre, at håndskrevne tekster
også kan læses og anvendes i fremtiden.
Projektets hovedformål er skabe folkelig interesse og
deltagelse i formidlingen af de lokale rødder til demokratiet
gennem digitalisering, transskription og formidling af sogneog byrådsprotokoller fra perioden for indførelsen af de første
sogneråd i 1841 til Kommunalreformen i 1970.
Delformål 1 er at skabe samarbejde mellem lokale arkiver og
derigennem dele teknologier og viden om digitalisering og
crowdsourcing (”borgerforskning”).
Delformål 2 er at introducere maskinlæringsteknologien
Transkribus. Transkribus er et software, der udvikles af et EU
Horizon 2020-projekt, der ledes af et konsortium af
universitetet og arkiver med base i Wien og Helsinki.
Teknologiens formål er at udvikle computergenkendelse af
historiske håndskrevne tekster. Transkribus har været i
udvikling og drift i ca. fem år og opnår efterhånden gode
resultater. Fremgangsmåden er at ’fodre’ softwaren med en
stor mængde transskriberet tekst for derved at udvikle
programmets evne til at genkende tekst, der ikke er
transskriberet. Læser programmet i dag en tekst, den
”kender”, opnår det 80-90 procents genkendelse. Er teksten
og håndskriften helt ukendt for det, er genkendelsen lavere.
Delformål 3 er derfor at give programmet et dansk materiale
at arbejde med. Ingen andre lande tager hånd om det danske
sprog. Det er nødvendigt, at programmet får en stor mængde
tekst at arbejde med. Derfor er inddragelsen af frivillige helt
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afgørende, for kun ved et samarbejde med disse, kan man
producere tilstrækkeligt mange indskrevne tekster.
Delformål 4 er at markere 50-året for Kommunalreformen, der
afsluttede 129 års sognerådspolitik og banede vejen for det
moderne kommunalpolitiske landskab.
Aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Tidsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

1. fase: Tilslutning til Transkribusnetværket og oplæring i
softwaren og dens crowdsourcingværktøjer. Aarhus Stadsarkiv
har tilsluttet sig netværket og i 2018 lært sig teknologien at
kende og har udarbejdet en omfattende vejledning til frivillige
og samarbejde arkiver.
2. fase: Digitalisering af sogne- og byrådsprotokoller. Aarhus
og Grenaa har digitaliseret sine, mens Skanderborg ikke har.
3. fase: Etablering af en hjemmeside, hvorfra projektet og
crowdsourcingen koordineres, og hvor de digitaliserede og
med tiden de transskriberede kilder stilles til rådighed.
4. fase: Etablering af crowdsourcingnetværk med virtuelle
communities (sociale medier), workshops og offentlige
arrangementer, der fortæller om projektet og hverver frivillige.
5. fase: Transskribering og efterfølgende maskingenereret
tekstgenkendelse.
6. fase: De digitaliserede kilder sendes også ”tilbage” til de
deltagende arkiver, så de kan anvendes i egne digitale miljøer.
7. fase: Arkiverne markerer projektets afslutning med
offentlige arrangementer, der formidler det lokale demokratis
historie og inddrager borgerne i denne.
8. fase: Videndeling med andre arkiver i regionen og nationalt.

1. fase:
Forberedelserne hertil er taget med tilslutning til
Transkribusnetværket, udarbejdelsen af vejledninger og
prototypes for arbejdsflow med frivillige.
Milepæl: Samarbejde med Transkribus formaliseret 1. maj
2019.
2. fase:
Milepæl: Hjemmeside med de nævnte faciliteter: 1. juni.
3. fase: Digitaliseringen af Skanderborgs
sognerådsprotokoller: afsluttes 1. august 2019.
Milepæle: Alle protokoller digitaliseret 1. august 2019 og
online 1. september 2019.
4. fase:
Milepæle:
- Netværk mellem arkiverne (projektgruppe): etableres 1. maj
2019.
- Netværk mellem frivillige: etableres 1. juni 2019.
- Offentlige arrangementer på arkiverne: 1. august 2019
- Rekruttering af frivillige: Igangsættes 1. juni 2019 og
løbende.
5. fase:
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Milepæle: Indskrivning (transskribering): 4.000 sider
indskrevet 1. januar 2020, 8.000 sider 31. december 2020.
Maskingenkendelse af ikke-transskriberet tekst gennemført i
protokoller fra alle arkiver og fordelt over hele perioden: 31.
juni 2020.
6. fase:
Milepæl: returnering af tekst og protokoller: 31. december
2020.
7. fase:
Milepæl: Offentlige arrangementer gennemføres 1. september31. december 2020.
8. fase:
Milepæl: Videndeling i arkivnetværk, herunder regionens
øvrige arkiver: 1. september-31. december 2020.
Organisering
(ledelse, partnerskab,
styregruppe mv.)

Der nedsættes en projektgruppe med lederne af Aarhus
Stadsarkiv (projektleder), Grenaa Egnsarkiv og Skanderborg
Historiske Arkiv og en repræsentant for Organisationen Danske
Arkiver.
Projektgruppen mødes mindst en gang om måneden. I
møderne deltager relevante medarbejdere fra arkiver,
repræsentanter fra de frivillige (vælges lokalt) og
projektmedarbejderen.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Afdeling for Historie, Aarhus Universitet, og Dansk Center for
Byhistorie v/ Den Gamle By følger projektet mhp. at anvende
data i informationsundervisningen af alle historiestuderende og
i forskningen ved Dansk Center for Byhistorie.

Hjemmesiden RETROdigitalisering forankres ved Aarhus
Stadsarkiv og indlejres i arkivets drift.
Data fra projektet returneres til arkiverne og registreres i de
lokale systemer og stille til rådighed for offentligheden.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Resultaterne formidles ved relevante årsmøder og
arrangementer i Sammenslutningen af Lokalarkiver og
Organisationen Danske Arkiver.
Regionens øvrige arkiver inviteres til vidensdelingsmøder.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres i projektgruppen med deltagelse af
forskere fra Aarhus Universitet og Dansk Center for Byhistorie
samt indbudte repræsentanter for Sammenslutningen af
Lokalarkiver og Organisationen Danske Arkiver.
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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
eller andet?
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Projektet bidrager med innovativ crowdsourcing- og
maskinlæringsteknologi og knowhow til fremme af arkivernes
digitale indsats og borgerinddragelse.

Indsatsområder
Hvilket af disse temaer
beskriver projektet bedst?
(sæt ét kryds)
Beskriv hvordan

__ Samspil mellem kultur og andre samfundsområder
__ Talent og kreativitet
__ Internationalt udsyn
_X_ Andet
Projektet beskrives bedst som et regionalt samarbejde om at
anvende international teknologi til digitale formidling og
crwodsourcing.

Projektet formidler en central del af regionens
demokratihistorie.
Projektet skaber samarbejde mellem arkiver fra tre kommuner
og videndeler med regionens øvrige arkiver.

Budget
År 1
2019

År 2
2020

Selvfinan
-siering
år 1

Selvfinan
-siering
år 2

Projektledelse

38.000

38.000

Aarhus
20.000
(arb.)
Sk.borg
9.000
(arb.)
Grenaa
9.000
(arb.)

Projektmedarbejder
e

90.000

90.000

Aarhus
20.000
(arbejdstimer, arb.)
Sk.borg
9.000
(arb.)
Grenaa
9.000
(arb.)
0

0

0

180.00
0

Administrativt
personale

7.500

7.500

15.000

3.000

3.000

0

6.000

40.500

40.500

Aarhus
2.500
(arb.)
Grenaa
2.500
(arb.)
Sk.borg
2.500
(arb.)
Aarhus
1.000
Grenaa
1.000
Sk.borg
1.000
Aarhus
25.500

0

Transport

Aarhus
2.500
(arb.)
Grenaa
2.500
(arb.)
Sk.borg
2.500
(arb.)
Aarhus
1.000
Grenaa
1.000
Sk.borg
1.000
Aarhus
25.500

0

91.000

Udgifter
Lønudgifte
r

Aktiviteter

Produktion
(dvs. hjemmeside,

Å
r
3
0

I alt
76.000
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hjemmesidedrift,
håndtering af
materiale,
udarbejdelse af
vejledninger osv.)
Digitalisering af
protokoller
Møder/kurser

Køb af eksterne
ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og
kommunikation

Revision
Evaluering

I alt

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

(arb.)
Grenaa
7.500
(arb.)
Sk.borg
7.500
(arb.)

10.000

0

3.000

3.000

0

0

5.000

5.000

0
0

10.000
10.000

197.00
0

207.00
0

(arb.)
Grenaa
7.500
(arb.)
Sk.borg
7.500
(arb.)

0
Aarhus
1.000
Grenaa
1.000
Sk.borg
1.000
0

Aarhus
1.000
Grenaa
1.000
Sk.borg
1.000
0

0

6.000

0

0

Aarhus
2.000
(arb.)
Grenaa
2.000
(arb.)
Sk.derborg
2.000
(arb.)
0
0

Aarhus
2.000
(arb.)
Grenaa
1.000
(arb.)
Sk.derborg
1.000
(arb.)
0
Aarhus
3.334
Grenaa
3.333
Sk.borg
3.333
106.000

0

10.000

0
0

10.000
10.000

98.000

År 1
2020
99.000
0
0
0

År 2

År 3

I alt

101.000
0
0
0

0
0
0
0

200.000
0
0
0

0
98.000
197.000

0
106.000
207.000

0
0
0

0
204.000
404.000

404.00
0

Bevilget/ikke
bevilget
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Filmby Aarhus, POV Media literacy
Erik Bjerre og Steen Risom
Filmbyen 23, 1. 8000 Aarhus c
ersb@aarhus.dk
23232707

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 28. januar 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigt1

over-medarbejdere-kultur/

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

POV - Media literacy i Region Midtjylland

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

1. Etablering af mindst 3 nye POV-videnscentre i Region Midtjylland.
F.eks. i Randers, Skanderborg, Herning, Ikast-Brande, Skive eller
Silkeborg - Kommuner, der tidligere har vist interesse for POV. (Vi
er i positiv dialog med Skanderborg kommune og Randers
kommune om at starte POV aktiviteter). Desuden videreudvikling
af de eksisterende POV videnscentre i Norddjurs Kommune,
Ringkøbing-Skjern Kommune, Odder Kommune og Aarhus
Kommune
2. Udvikling af POV til brug i ungdomsuddannelserne, herunder
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser i Region
Midtjylland
3. Udvikling af undervisningsmaterialer til brug i
ungdomsuddannelserne samt materialer til brug i f.eks. naturfag
4. Deltagelse i regionale og nationale samarbejder med
uddannelsesinstitutioner, biblioteker, biografer og andre relevante
samarbejdspartnere
5. Følgeforskning og forsøg med POV i Læreruddannelsen i Region
Midtjylland

Projektets formål og
succeskriterier

At udvikle POV metoden og sikre den en bredere udbredelse og
forankring i Region Midtjylland, så flere lærere og elever får hævet
deres niveau indenfor media literacy. POV kan dermed komme flere
skoler, uddannelser og elevgrupper til gode, og det er vores
langsigtede mål, at POV metoden udbredes nationalt.
POV er med til at bringe undervisning af høj kvalitet i grundlæggende
filmproduktion ud til tusindvis af unge i Region Midtjylland, og POV
er med til at styrke grundlaget for filmtalentudviklingen ved at give
mange flere unge mulighed for at prøve kræfter med at lave film. POV
arbejder på tværs af hele Region Midtjylland, og kan være med til at
understøtte en mere differentieret søgning til film- og mediebranchen
på langt sigt.
POV samarbejder med en række forskellige kulturinstitutioner og
deltager i flere samarbejdsprojekter, der både giver værdi til POV og
til kulturinstitutionerne.
Det er vore mål, at POV metoden udbredes til flere skoler i Region
Midtjylland, og at POV metoden skaleres til ungdomsuddannelserne.
Vi ønsker desuden, at POV metoden bliver en del af undervisningen
på læreruddannelsen i Region Midtjylland.
Succeskriterier 2020 - 2021:
•
•

Mindst 1000 deltagende udskolingselever
Mindst 400 deltagende elever fra ungdomsuddannelser
2

•
•
•
•

Mindst 40 nye POV lærere
Etablering af 3 nye POV videnscentre i 3 Midtjyske Kommuner
Forsøg med POV i læreruddannelsen i Region Midtjylland
National bevågenhed om POV

POV Nøgletal, primo 2019:
•
•
•

•
•
•

Projektets konkrete mål

•

•

•

•

•

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

35 deltagende skoler i Region Midtjylland fra 7 forskellige
kommuner. (Se bilag 1)
5 POV videnscentre. (Se bilag 1)
+ 2500 medvirkende elever - Mange flere har deltaget i POV, hvis
man medregner de elever, der har fået POV undervisning af deres
POV lærere
120 lærere har deltaget
70 POV workshops er afholdt
5 regionale POV videnscentre er etableret eller udpeget: Lystrup
Skole, Frederiksbjerg Skole, Parkvejens Skole i Odder, Ringkøbing
Skole og Kattegatskolen i Grenå. (Starter i efteråret 2019)
Vi ønsker at holde mindst 6 store (+100 deltagere), introducerende
"POV megaworkshops" for elever og lærere på de nye 3 POV
videnscentre fulgt op af uddannelsesforløb for lærerne bestående
af i alt 18 lærerworkshops
Afholdelse af 6 - 10 forsøgsworkshops på ungdomsuddannelser
med op til 150 elever fulgt op af en kort uddannelse i POV
metoden for lærerne på uddannelserne
Udvikling af undervisningsmaterialer i samarbejde med
deltagerne, så POV kan indgå i flere uddannelses- og
fagsammenhænge
Tilknytning af følgeforskning i samarbejde med Aarhus Universitet
for yderligere at kunne dokumentere effekten af POV og for at
sikre udbredelse af erfaringerne fra projektet. Herunder det
nystartede samarbejde med Læreruddannelsen i Region
Midtjylland om forsøg med POV forløb for lærerstuderende
Deltagelse i regionale og nationale samarbejder i forbindelse med
filmfestival(er) og netværksskabende aktiviteter. Herunder
samarbejder om:
o Udvikling af POV aktiviteter til biblioteker. Bl.a. i
samarbejde med ALBUS Festival for børnelitteratur
o Udvikling af POV aktiviteter for læsesvage
o Deltagelse i det nationale filmpædagogiske netværk v.
DFI
o Udvikling af et nyt medieeksperimentarium i Aarhus

Vi ønsker at udvide antallet af POV videnscentre, som i de to
projektår 2020 - 2021 kommer igennem to "POV årshjul". (Se bilag 2):
2020: Der gennemføres "POV megaworkshops" på de nye POV
videnscentre efterfulgt af 3 lærerworkshops med deltagelse af 6 - 15
lærere
2021: De uddannede POV lærere afholder en megaworkshop for
egne og andre skolers elever efterfulgt af 3 workshops for lærere, hvor
3

POV lærerne er undervisere.
Det er tanken, at POV videnscentrene hvert år skal afholde en POV
megaworkshop og 3 lærerworkshops for egne elever og lærere og for
skoler i nærområdet
Sideløbende ønsker vi at afholde forsøgsworkshops på
ungdomsuddannelser og at lave forsøg med POV på
Læreruddannelsen i Region Midtjylland

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

Vi vil også have tilknyttet følgeforskning i samarbejde med Center For
Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM), Aarhus
Universitet, der kan være med til at dokumentere og evaluere effekten
af POV
Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2020:
• Indledende POV mega-workshops i de nye deltagerkommuner i
Region Midtjylland
• POV forsøgsworkshops på ungdomsuddannelser i Region
Midtjylland
• Udvikling af nye undervisningsmaterialer
• Lærerworkshops for lærere på de nye POV videnscentre
• Regional POV Filmfestival (Se bilag 1, side 4)
• Udviklingssamarbejde med Aarhus Kommunes biblioteker om
udvikling af POV metoden til brug i uddannelsen af
læseambassadører, til produktion af booktrailers og til aktiviteter
for læsesvage.
• Samarbejde om ALBUS festival i 2020. POV bruges ifbm.
uddannelse af læseambassadører på skoler
• Samarbejde om følgeforskning i samarbejde med CUDIM på
Aarhus Universitet
• Workshops på de nye POV videnscentre for elever med de
uddannede POV lærere som undervisere
• Samarbejde med efterskole for ordblinde. Dialog med Nørbæk
Efterskole om det
• Fundraising
• Rapportering
2021:
• POV megaworkshops på de nye videnscentre - POV lærerne er
undervisere m. supervision af Filmby Aarhus
• Lærer-lærer undervisningsforløb på de nye POV videnscentre
• Opsamling på følgeforskning
• Fortsat samarbejde med læreruddannelsen i Region Midtjylland
• Evaluering af POV i læreruddannelsen
• Deltagelse i regional POV filmfestival
• Samarbejde med relevante parter og organisationer i Norden og
Baltikum med udgangspunkt i Nord Plus programmet
• Fundraising
• Rapportering

Organisering

Projektstyring og projektledelse: Filmby Aarhus
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(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektudvikling og central projektledelse: Erik Bjerre m. hjælp fra
konsulenter, bl.a. Rune Lünell
Undervisning og decentral projektledelse: POV lærere fra POV
Videnscentre i Region Midtjylland
Partnerskaber: Region Midtjylland, Deltagende Kommuner og skoler i
Region Midtjylland, Det Danske Filminstitut, Kulturministeriet, VIA
University College, Ringkøbing Biograf og andre foreningsdrevne
biografer i Region Midtjylland, Aarhus Universitet og Aarhus
Kommunes Biblioteker

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

Partnerskaber i udviklingen af POV 2016 - 2019:
Region Midtjylland, Det Danske Filminstitut,
Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Filmby Aarhus,
Kulturhovedstad 2017 samt deltagende skoler fra bl.a: Aarhus
Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Norddjurs Kommune og
Odder Kommune
Vi samarbejder med Bibliotekerne i Aarhus og Det Danske Filminstitut
om at bruge POV metoden i forbindelse med etablering af et nyt
medieeksperimentarium
POV er en relativt enkel metode til undervisning i praktisk
filmproduktion, og metoden fokuserer på at udvikle lærernes
kompetencer. POV bygger på lærer-til-lærer undervisning, og er en
ressourceeffektiv metode, som er let for de deltagende skoler at gribe
uden skulle investere i rammer og udstyr
POV metoden har en høj grad af bæredygtighed, da metoden
bygger på træning af lærere i POV metoden og lærer til lærer
undervisning. Dermed forankres POV hos den enkelte lærer, som
efterfølgende kan bruge metoden i sin undervisning uden hjælp
udefra og være med til at undervise andre lærere i metoden
• POV forankres og videreføres af de enkelte POV videnscentre i
Region Midtjylland, der alle har en lærergruppe, som er trænet i
POV metoden
• POV bliver forankret bl.a. vha. undervisningsmaterialer, som
bliver tilgængelige for alle. Eksempel på samlet POV
undervisningsmateriale:http://filmbyaarhus.dk/wpcontent/uploads/2018/09/POV_Undervisningsmateriale_14_intera
ktiv-2.pdf
• Vi sigter mod at fortsætte udbredelsen af POV efter
projektperiodens udløb ved løbende fundraising og ved at lave
forsøg i samarbejde med læreruddannelsen i Region Midtjylland,
så POV på længere sigt kan blive en del af undervisningen på
læreruddannelsen i hele landet
• De etablerede POV videnscentre skal efter projektperiodens udløb
selv kunne fortsætte udbredelsen af POV i videnscentrets
nærområde
Projektets erfaringer formidles vha.:
• Undervisningsmaterialer
• Forskningsrapport - laves i samarbejde med relevante forskere
•

Hvordan skal resultater og
læring formidles?
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Film om POV projektet.
https://vimeo.com/306751606/f1931e0502
De regionale POV videnscentre vil selv videreformidle POV via
deres undervisning
Via det nationale, filmpædagogiske netværk v. DFI, hvor POV
bl.a. i foråret 2019 får en dedikeret dag til at præsentere projektet
Vi forventer et fortsat samarbejde med DFI om udvikling og
udbredelse af POV
Via rapportering til bidragydere
Via brugerundersøgelser
Via følgeforskning

•
•
•
•
Hvordan skal projektet
evalueres?

•
•
•

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?

POV samarbejder med en lang række organisationer i Region
Midtjylland, og bygger bro mellem folkeskolens undervisning og
aktiviteter i andre kulturinstitutioner, herunder
ungdomsuddannelser, biblioteker, videregående uddannelser og
biografer. POV metoden har vist sig at være fleksibel og skalérbar,
og metoden sættes i spil i forbindelse med en række
udviklingsprojekter: Udvikling af et medieeksperimentarium,
aktiviteter for læsesvage og nye aktiviteter i Gellerup/Aarhus Vest.
POV gentænker undervisningen i praktisk filmproduktion, og er
nyskabende ved bl.a.:
•

•

•

•

•
•
•

•

•

At POV er en konkret, skalérbar metode, der kan bruges i
folkeskolen men også kan skaleres til brug i f.eks.
ungdomsuddannelserne
At POV kan skaleres til andre fagsammenhænge. Eksempelvis
udvikler POV undervisningsmaterialer til produktion af
booktrailers, og metoden er i spil i forbindelse med udviklingen
af et myt medieeksperimentarium i Aarhus
At POV er praksisnær kompetenceudvikling, der fokuserer på at
træne lærere i at lave film efter POV metoden og i at undervise
efter den. Ud fra erkendelsen af, at det er svært at undervise i
noget, man ikke selv har erfaringer med
At POV er en bæredygtig metode, der bygger på lærer til lærer
undervisning, hvilket er en ny måde at angribe praktisk
filmundervisning på i Danmark
At POV er samtænkt med danskundervisningen og skolens
hverdag generelt
At al POV-undervisning er i øjenhøjde - POV bruger
udelukkende filmeksempler produceret at elever og lærere
At POV fokuserer på det vigtigste, grundlæggende filmhåndværk
i et sprog eleverne forstår. POV tager udgangspunkt i det
praksisnære håndværk og ikke i en teoretisk/abstrakt tilgang
At POV favner hele filmproduktionsforløb - også arbejdet før og
efter selve filmproduktionen, så POV bl.a. også styrker elevernes
analytiske kunnen
At POV skaber et letanvendeligt undervisningsmateriale, der er
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Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

bygget op omkring videoessays, som gør det let at forstå og gør
det let og effektivt at illustrere, det der fortælles om med filmklip
og grafik
• POV samarbejder med en lang række institutioner og
organisationer i Region Midtjylland og skaber derved nye
netværk, som er med til at sætte media literacy på dagsordenen
regionalt og nationalt
• Erfaringerne fra POV projektet bliver opsamlet og evalueret i
samarbejde med de deltagende skoler, læreruddannelsen, Det
Danske Filminstitut samt Aarhus Universitet og bliver formidlet i
rapporter, artikler og lignende
POV er med til at bringe undervisning af høj kvalitet i
grundlæggende filmproduktion ud til tusindvis af unge i Region
Midtjylland, og POV er med til at styrke grundlaget for
filmtalentudviklingen ved at give mange flere unge mulighed for at
prøve kræfter med at lave film. POV arbejder samtidig på tværs af
hele Region Midtjylland, og kan være med til at understøtte en mere
differentieret søgning til film- og mediebranchen på langt sigt.
POV samarbejder med en række forskellige kulturinstitutioner, og
deltager i flere samarbejdsprojekter, der både giver værdi til POV og
til kulturinstitutionerne.

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
Uforudsete udgifter 10%

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)* se note
Stat

År 1
2020
300000
150000
0

År 2
2021
300000
150000
0

År 1
115000
35000
48000
12500
237000
25000
100000

År 2
115000
35000
48000
12500
237000
25000
100000

59500
8000
136000
77500

59500
8000
136000
77500

119000
16000
272000
155000

853500

853500

1707000

År 3

I alt

0
0
0

600000
300000
0

År 3

I alt
230000
70000
96000
25000
474000
50000
200000

Bevilget/ikke
bevilget
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EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering - kontanter
Egen time-medfinansiering i kr.
Andet
I alt

0

100000

0

100000

0
303500
0
0
753500

100000
303500
0
0
953500

0
0
0
0
0

100000
607000
0
0
1707000

Bevilget

* Note: Medgående timer for deltagende lærere i forbindelse med afholdelse af POV aktiviter.
Skolerne afholder selv udgiften.
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger
(organisationens navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Horsens Musik- og Balletskole
Knud Mortensen
Skolegade 7-9, 8700 Horsens
knm@horsens.dk
20464039

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 28. januar 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
DanseKRAFT (arbejdstitel)
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold,
max 15 linjer)

Ved at udvikle en professionsetik, en strategi for dansens fødekæde
og rekruttering af dansefaglige medarbejdere vil vi styrke dansen
som kunstnerisk felt i regionen.
Der etableres et regionalt netværk for strategisk udvikling,
kompetenceudvikling og afvikling af regionale projekter for
derigennem at skabe et stærkere fundament for dansen i regionen.
Vi har fokus på såvel bredde som talent, som vi anser for afhængige
af hinanden.
I øjeblikket er dansen en lille kunstart, men med en stigende
interesse. Flere og flere musik- og kulturskoler udbyder allerede
dans og endnu flere har et ønske om at få det på programmet.
Sammenlignet med musikundervisere er der få dansere ansat på
musik- og kulturskolerne, hvilket gør det oplagt i dansen at søge ud
i regionen for at samle kræfter.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Visionen er, at alle børn og unge i Region Midt har adgang til
aktiviteter af høj kvalitet med dans som kunstart.
Visionen er, at der findes samme strukturer og professionalisme for
dansen som for de andre kunstarter, så man som barn, ung – og
voksen - i regionen har lige adgang til at arbejde med forskellige
kunstneriske udtryksformer.
Med afsæt i visionen er projektets formål at styrke dans som
kunstart i Region Midtjylland gennem et fokus på fagligheden hos
de professionelle, der arbejder med børn og unge. Der skal ske en
professionalisering af det pædagogisk-didaktiske område inden for
det dansekunstneriske felt. Dette sker gennem kompetenceløft,
kollegial inspiration, netværksdannelse og en fælles indsats for at
etablere en fødekæde for dansen på børne- og ungeområdet.
Projektet opererer ud fra de af regionens musik- og kulturskoler,
der har eller ønsker dans –og rækker ud til andre aktører, som fx
efterskoler m.fl., der også tilbyder dans til unge.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
DanseKRAFT spiller ind på de kulturpolitiske områder udvikling,
netværk og internationalt udsyn og samarbejde. Desuden rummer
DanseKRAFT talent og kreativitet og samspil.
Projektet vil med strategiske indsatser højne sammenhængskraften
og fagligheden på danseområdet blandt aktører i regionen. .
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Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Målet er, at der henover den treårige projektperiode har deltaget 15
organisationer repræsenteret ved i alt 20 forskellige undervisere.
-

3 flere musik- og kulturskoler i regionen med dans på
programmet.
5 flere dansefaglige medarbejdere (de deles ofte mellem
flere skoler)
10% flere danseelever fordelt ud over regionen.
15.000 borgere er hen over projektperioden aktive inden for
det dansekunstneriske felt.

Derudover har vi om tre år etableret et netværk, som med
forankring i musik- og kulturskolerne, er velfungerende og i stand til
at arbejde med den fortsatte udvikling af fagområdet og sikre
kollegiale relationer mellem underviserne på tværs af regionen - på
sigt også gerne uden for regionen.
Aktørerne i netværket er primært skoler og organisationer med
kommunal og/eller statslig støtte, der arbejder med dans med et
kunstnerisk afsæt, således at vi adskiller os værdimæssigt fra f.eks.
konkurrencedans.
Projektets konkrete
mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
1. Etablering af et netværk af institutioner, der udbyder
dansekunstneriske aktiviteter til børn og unge, med
musik- og kulturskolerne som omdrejningspunkt.


Der afholdes tre årlige netværksdage.

Ud over generel kollegial udveksling er netværket er ramme for
følgende fokusområder:
A. Proces med udvikling af en fælles professionsetik for alle de
der arbejder med undervisning i dans med et kunstnerisk
udgangspunkt. Her inddrages fagspecialister fra bl.a. Den
Danske Scenekunstskole og Det kgl Teater, samt fra
søsterorganisationer i udlandet.
 Der arbejdes med dette på netværksdagene samt løbende i
en arbejdsgruppe.
B. Proces med fælles strategi for styrkelse af fødekæden for
dans i regionen – ofte med afsæt i musik- og kulturskolerne
- både i et breddeperspektiv og i et fordybelsesperspektiv.
Her udvikles blandt andet danseaktiviteter til skoler og
daginstitutioner, evt. i samspil med Dansehallernes
aktiviteter.
 Der arbejdes med dette på netværksdagene samt løbende i
en arbejdsgruppe.
 En mulighed er etableringen af et regionalt ungdomsdansekompagni, som vil tale ind i en talent-dagsorden.
 Som del af arbejdet med strategien afholdes bl.a. disse
konkrete nye dansetiltag:
o Et årligt ”DANSEspot” - workshopdag for børn og
unge på tværs af regionen, hvor deltagerne bliver
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o

præsenteret for nye tilgange til dans, og for
dansekammerater på tværs af kommuner
Et årligt koreografisk sommerferieprojekt
”DANSEballaden”, hvor deltagerne får mulighed for at
fordybe sig i en koreografisk proces og mødes med
dansekammerater fra andre steder i regionen

C. Udvikling af fælles rekrutteringsstrategi for dansefaglige
medarbejdere. Her inddrages relevante samtalepartnere som
f.eks. søsterorganisationer i udlandet.
 Der arbejdes med dette på netværksdagene samt løbende i
en arbejdsgruppe.
2. Kompetenceløft af dansefaglige medarbejdere
Kompetenceløftet indebærer:
D. Kompetenceudviklingsforløb
 To – tre årlige workshops.
 En studietur til fx en stor kulturskole med dans i et af
vore nabolande.
E. Indarbejdning af en struktur og kultur for kollegial sparring
 Alle dansere i netværket skal have sparringsbesøg af en
kollega fra en anden institution og skal ud på besøg en
gang om året. Her oplever man hinandens praksis og
fører rammesatte samtaler herom.
 Alle dansefaglige medarbejdere mødes til kollegial
udveksling på netværkets møder.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
1. Etablering af netværket med dets primære
fokusområder.
Etableringen sker på initiativ fra styregruppen, bestående af
ledelser fra tre deltagende institutioner i regionen. Alle
dansefaglige medarbejdere og ledelser deltager på
netværksdagene. Her inddrages relevante eksterne
fagpersoner og facilitatorer i relation til de strategiske
fokusområder. Der søges inspiration i blandt andet de øvrige
kunstneriske områder i Danmark og i danseområdet i vore
nabolande, f.eks. Norge og England.
Netværket mødes mindst tre gange årligt.
Pkt. A.-C.
Netværksmødernes fokusområder er de strategiske
punkter beskrevet ovenfor. Her ud over arbejdes der
mellem netværksmøderne med de enkelte punkter i
mindre arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra
såvel ledelse som medarbejdere, samt evt. eksterne
ressourcepersoner.
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2. Kompetenceløft
Pkt. D.
Kompetenceløftet består for det første af to årlige
dagsworkshops for de dansefaglige medarbejdere. Det
kan være workshops med skiftende tema, alt efter
behov – fx koreografisk metode med yngre børn,
teknisk fokus på drejninger med begyndere eller
metoder til at samle mange børn i forskellige aldre i én
forestilling. Disse workshops varetages dels af eksterne
fagpersoner, dels af netværkets deltagere. De eksterne
fagpersoner vil i mange tilfælde være internationale
kapaciteter på området.
I projektets ”år 2” planlægges en studietur til fx en stor
kulturskole i Norge eller et dansecenter i London.
Pkt. E.
Kollegial sparring er anden streng i kompetenceløftet.
Her udvikles en struktur for, hvordan man som
dansefagligt medlem af netværket kommer på besøg
hos hinanden i undervisningssituationer, samt en
model for, hvordan man som kollega kan have en
dialog om sin praksis. Her inddrages erfaringer fra
Dansehallerne.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning
samt evt. milepæle
undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2019
Maj

Første netværksmøde.
Arbejdsgrupper nedsættes

Juli/august

DANSEballaden for børn og unge

August

Andet netværksmøde.
Rammer for kollegiale sparringsbesøg
sættes
Inspirationsworkshop for professionelle

August - november

Kollegiale sparringsbesøg afvikles

Oktober

DANSEspot for børn og unge

2020
Januar

Tredje netværksmøde.
Forslag fra arbejdsgrupperne
fremlægges
Arbejdet med at udvikle en
professionsetik for danseområdet startes
op og arbejdsgruppe nedsættes.
Inspirationsworkshop for professionelle
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Maj

Fjerde netværksmøde.
Arbejdsgruppen vedr. professionsetik har
mødtes første gang og fremlægger og
faciliterer dette netværksmøde. Gerne
med ekstern aktør, som tovholder.

Juli/august

DANSEballaden for børn og unge

August

Femte netværksmøde.
Struktur for kollegial sparring kvalificeres
i relation til erfaringer år 1.
Opsamling på professionsetik – af
arbejdsgruppen.
Studietur for professionelle.

August - november

Kollegiale sparringsbesøg afvikles

Oktober

DANSEspot for børn og unge

2021
Januar

Sjette netværksmøde.
Rekrutteringsstrategi og fremlæggelse af
endeligt forslag til professionsetik.
Inspirationsworkshop for professionelle

Maj

Syvende netværksmøde.
Tema og indhold fastlægges senere.

Juli/august

DANSEballaden for børn og unge

August

Ottende netværksmøde.
Tema og indhold fastlægges senere.
Inspirationsworkshop for professionelle

August - november

Kollegiale sparringsbesøg afvikles

Oktober

DANSEspot for børn og unge

2022
Januar

Niende netværksmøde.
Tema og indhold fastlægges senere.
Inspirationsworkshop for professionelle

Maj

Tiende netværksmøde.
Tema og indhold fastlægges senere.

Juli

DANSEballaden for børn og unge
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Organisering
(ledelse, partnerskab
og rolle, styregruppe
mv.)

Projektet ledes af en styregruppe bestående af Julie Heebøll
(Skanderborg Kulturskole), Erling Kyvsgaard (Den Kreative Skole,
Silkeborg), Knud Mortensen (Horsens Musik- og Balletskole).
Netværket og dets aktiviteter tovholdes af en medarbejder fra en af
styregruppens institutioner.
Alt dansefagligt personale i medlemsinstitutionerne er en aktiv del
af netværket.
Alle medlemsinstitutionernes ledelser er repræsenteret i netværket.
Deltagere i netværket er institutioner, repræsenteret ved deres
ledelser og deres dansefaglige medarbejdere. Netværket er altid
åbent for nye medlemmer. For at man kan være en del af
netværket som institution gælder, at man
 primært er offentligt finansieret
 har som mål at udbyde danseaktiviteter for børn og unge
med afsæt i dans som kunstart
 har hjemme i Region Midt
Disse kriterier kan justeres i takt med udviklingen.
Følgende institutioner har dags dato sagt ja til at deltage i
netværket:
o Den Kreative Skole, Silkeborg
o Kulturskolen, Skanderborg
o Musik- og Balletskolen, Horsens
o Komediehuset, Horsens
o Balletskolen, Holstebro
o Filuren, Aarhus
o Kulturskolen Viborg
o Kulturskolen Syddjurs
o Lemvig Musikskole
o Musikskolen Ringkøbing-Skjern

Evt. andre
samarbejdspartnere
og deres rolle i
projektet

Den Danske Scenekunstskole, Danse- og
Danseformidleruddannelsen, samt Det kgl. Teaters Balletskole
ønskes involveret med henblik på udvikling af en professionsetik for
dansefaglige undervisere. Skolerne kan fungere som en
dialogpartner og eventuel facilitator i denne proces.
Dansehallerne med henblik på samarbejder om dans i skolen.
Dansehallerne kan fungere som en leverandør af kunstneriske
oplevelser, som komplementære aktiviteter til danseaktiviteterne
fra netværkets partnere. Dansehallerne bidrager ligeledes med
erfaringer med kollegial sparring.
Herudover vil der være en række efterskoler, der f.eks. har linjer
med moderne dans og/eller scenekunst, som vil være oplagte
samarbejdspartnere og deltagere i netværket.
Andre aktører, der udbyder dans for børn og unge, fx i andre
regioner – bl.a. Den kreative Skole i Fredericia. Samarbejder om
både konkrete aktiviteter og strategier.
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Hvordan skal
projektet forankres
eller videreføres efter
projektperioden
Hvordan skal
resultater og læring
formidles?

Forankres i deltagerinstitutionerne, som forpligter sig på at skabe
rammerne for den fortsatte deltagelse i netværket efter
projektperiodens udløb.
Resultater og læring indgår primært i de strategier, der udvikles,
samt som del af deltagerinstitutionernes praksis.
Strategierne formidles i Musik- og Kulturskolernes netværk (F.eks.
DMK – Danske Musik- og Kulturskoler) til inspiration for landets
øvrige musik- og kulturskoler samt andre aktører på området.
Herudover formidles processen og resultaterne i relevante
internationale netværk f.eks. til Kulturskolerådet i Norge og på
konferencer i bl.a. Norden.

Hvordan skal
projektet evalueres?

Projektets enkelt-aktiviteter evalueres løbende gennem samtaler
med og mellem de dansefaglige medarbejdere. På alle
netværksmøderne evalueres processen og dens fremdrift, ligesom
fremtiden efter projektet italesættes i et forankringsperspektiv.
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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?

DanseKRAFT
- vil skabe grundlag for et stærkt, kunstnerisk,
dansefagligt miljø ud over hele regionen.
- vil opkvalificere de fagprofessionelle på området.
- vil give underviserne kolleger i en hidtil uset grad, da
de i dag er lonely riders på de enkelte institutioner.
- vil udvikle modeller for, hvordan
netværksmedlemmerne kan samarbejde om
aktiviteterne i skoler og dagtilbud med en national
aktør som f.eks. Dansehallerne.
- vil motivere netværksmedlemmerne til at igangsætte
flere danseaktiviteter med skoler og dagtilbud i deres
lokalområder.
- vil placere Region Midtjylland som et fyrtårn på det
dansefaglige landkort i såvel ind- som udland.
Et lignende netværk findes for nuværende ikke andre steder i
Danmark.
DanseBALLADEN og DanseSPOT er tænkt som nogle helt
konkrete samarbejdsprojekter, med det formål at styrke de
overordnede visioner. Underviserne er praktikere og har brug
for en stærk praktisk dimension for at lykkes med
udviklingsmålene.

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

Med en solid indsats på danseområdet i Region Midtjylland, vil
vi over tid udbrede kendskabet til dans som kunstform,
således at flere borgere har dansen som en del af deres liv
som enten udøvende eller som publikum.
Med en bred indsats som DanseKRAFT vil vi bidrage til
fødekæden på talentområdet, hvilket på den længere bane
både vil gavne i et nationalt og internationalt perspektiv men i
højeste grad også regionalt.
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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.

SE VEDFHÆFTEDE BUDGET.
Det samlede ansøgte beløb fra De regionale kulturudviklingsmidler til den 3-årige
periode:
kr. 686.738

10

Budget for regional DanseKRAFT 2019 - 22
2019
Udgifter
Netværkstovholder (150 timer pr. år)
Administration
Revision

2020

2021

Egenfinansiering

Ansøgt ved regionen

37.500
5.000

38.250
5.100

39.015
5.202
10.000

0
0

114.765
15.302
10.000

15.000
120.000
38.400
16.000

20.400
122.400
39.168
16.320

20.808
124.848
39.951
16.646

0
367.248
117.519
0

56.208
0
0
48.966

Konkrete aktiviteter for børn og unge som led i strategien
Dansespot-dag - medarbejderdeltagelse
DanseBalladen - medarbejderdeltagelse (koreograf+assistent i en uge)
DANSEballaden - diverse (forplejning, t-shirts etc.)
DANSEballeden - leje af sale, scene og teknik (én regional afslutning)
PR og administration

39.375
87.000
9.000
25.000
10.000

40.163
88.740
9.180
25.500
10.200

40.966
90.515
9.364
26.010
10.404

120.503
135.000
0
0
30.604

0
131.255
27.544
76.510
0

Kompetenceudviklingsforløb
eksterne workshopholdere
studietur
transport i fm kollegiale sparringsbesøg
medarbejderdeltagelse - sparringsbesøg (2 sessions pr år à 6 timer pr medarb - 15 medarb)

10.000
0
12.000
45.000

10.200
140.000
12.240
45.900

10.404
0
12.485
46.818

0
70.000
0
68.859

30.604
70.000
36.725
68.859

469.275
29%

623.761
39%

503.436
32%

909.734
af det samlede beløb

686.738

Netværksmøder 3 møder p.a.
facilitator og oplægsholdere
medarbejderdeltagelse (20 personer, 3 møder årligt, 8 timer)
ledelsesdeltagelse (5 personer, 3 møder årligt, 8 timer)
arbejdsgrupper - nedsat af netværket (2 arbejdsgrupper á 4 personer - 2x4 timer møde pa)

UDGIFTER I ALT

UDGIFTER I ALT
Indtægter
DANSEballaden deltagerbetaling (6x15 deltagere á kr. 500,-)
Deltagende institutioners egenfinansiering
Ansøgt ved Region Midt

2019
45.000
222.412
201.863

2020
45.000
310.444
268.317

2021
45.000
241.878
216.558
INDTÆGTER I ALT

1.596.471
I ALT
135.000
774.734
686.738
1.596.471

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) /
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst (KBUB)
Karen Marie Demuth / Tine Engel Mogensen
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
info@bornkunstogbilleder.dk
61 99 90 82 / 21 29 19 89

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 28. januar 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

Udvikling og forankring af regionalt netværk for børn, unge og
billedkunst i Region Midtjylland.
Med afsæt i forprojektet udvikles netværket med praksisfællesskaber som omdrejningspunkt i en treårig progression:
 konsolidering, forankring og udvidelse af netværket
 udvikling og styrkelse af det praktiske samarbejde
 afsøgning af nye samarbejdsmuligheder inden for og på
tværs af faggrupper
 igangsætning af fælles praksisprojekter som
samlingspunkt i den visuelle fødekæde
 deltagelse i aktuelle regionale arrangementer/events
 facilitering, koordinering og dokumentation af erfaringer
samt præsentation og videreformidling
 generere ny viden og derved skabe et kompetenceløft
 udfordre vante gænger og tænkemåder med benspænd
 animere til ejerskab og deltagelse i den demokratiske
proces mhp. sikring af den langsigtede forankring
Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Formålet er at samle, opgradere og synliggøre den visuelle
kunst som en del af det samlede kunstområde og som ”model”
for udvikling af og inddragelse i netværkssamarbejde.
Praksisfællesskaber styrker netværk og motivation, skaber ny
viden, giver kompetenceløft og skaber en fælles identitet. De
vil derfor være centrale omdrejningspunkter for projektet.
Projektets værdier er kvalitet, fællesskab og mangfoldighed,
og der arbejdes ud fra et fødekædeprincip, dvs. alle kan
deltage uanset fagligt eller institutionelt tilhørsforhold.
Området bindes sammen, og ”huller” fyldes ud.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:




Projektets konkrete mål

netværksdeltagelse af flere og nye brugergrupper (flere
kommuner og geografisk spredning)
samarbejde på tværs af fødekæden og mellem små og
store institutioner
flere og mere tilgængelige billedkunstaktiviteter for
børn og unge i regionen

Der er således fokus på slutbrugerne – børn og unge – og
deres møde med billedkunsten, også selv om der er tale om et
fagligt netværk og samarbejder mellem voksne aktører.
(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Konkret munder projektet hvert år ud i en række billedkunstprojekter for og med børn og unge, konsolidering af
netværket, samling af den visuelle fødekæde samt opgradering
af det visuelle område:
 fem masterclassarrangementer for undervisere i
samarbejde med museer (Jorn, ARoS, Randers og
Horsens Kunstmuseum), kunsthaller (Viborg Kunsthal,
Silkeborg Bad, Glasmuseet i Ebeltoft), Viborg
Animationsskole og Aarhus Billedkunstcenter
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)







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

årlige inspirationsseminarer, netværksmøder,
workshops og fælles udstillingsbesøg
årlig fejring af Billedkunstens Dag som fælles ramme til
afprøvning af nye metoder og nye samarbejder
en årlig event i samarbejde med regionale institutioner
(f.eks. Horsens Kunstmuseum, Museum Jorn, ARoS)
deltagelse i regionale og lokale praksisprojekter
indgåelse af nye samarbejder og partnerskaber (f.eks.
kultur- og butikscentre som udstillingssteder)
deltagelse i Kulturmøde på Mors med workshops og
kulturpolitisk debat
en fælles undersøgelse af nye måder at præsentere
billedkunstprojekter på i det offentlige rum
opsøgning og identifikation af aktørernes specifikke
kompetencer og inddragelse af dem i projektet
regionale fællestemaer for praksisprojekter:
I 2019 ”rediscover”/”genopdag” (naturen, sanser og
kulturhistorie) i forlængelse af Europæisk Kulturregion.
I 2020 fokus på kunst og håndværk, lyd og livstegn.
I 2021 fokus på det tværfaglige samarbejde, bl.a. med
fælles iscenesættelse og synliggørelse, f.eks. sammen
med Naturhistorisk Museum, børneteater og BUM.
Temaer planlægges og præciseres i samarbejde med
netværket blandt andet mhp. inddragelse/ejerskab.

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Projektperiode: 1.4.2019-1.8.2021
Forårssemestre 2019, 2020 og 2021: praksisprojekter,
opsamlingsseminarer, videndeling.
Efterårssemestre 2019, 2020 og 2021: arbejds- og
inspirationsseminarer, videndeling.
Forår 2021: opsamling og evaluering.
På Billedkunstens Dag 2021 afholdes et større, fælles projekt
(evt. i samarbejde med BUM), der kombinerer flere områder
og temaer.

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

KBUB står for overordnet ledelse samt etablering af
partnerskaber og netværk.
 Der ansættes en deltids projektmedarbejder, der skal
koordinere det store geografiske og faglige område.
I forbindelse med forskellige praksisaktiviteter, PR, seminarer
og debatmøder nedsættes desuden løbende arbejdsgrupper
med repræsentanter fra forskellige aktørgrupper og
kommuner.
Etablering af netværk tager tid. Hvis de gode resultater fra
forprojektet skal fastholdes og videreudvikles, er det derfor
afgørende, at der fortsat er en overordnet tovholder, der kan
trække i trådene, facilitere, koordinere og synliggøre, indtil
netværket bliver selvkørende.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Siden første kortlægning er netværket gradvis blevet udvidet,
og flere samarbejdspartnere er kommet til.



I det treårige projekt skal der ske en progression fra en
fastholdelse af netværket og de faglige samarbejdspartnere til
en udvidelse af synsvinkler via samarbejder med:
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fagområder og genrer
institutionstyper
virksomheder og organisationer (f.eks. BUM og BKF)




nye geografiske områder
beslægtede projekter for voksne eller på tværs af
aldersgrupper (f.eks. Regionalt Kunstnernetværk,
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og Aarhus
Billedkunstcenter)
aktuelle events i Region Midtjylland


Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Netværk som løftestang for udvikling
Projektet "Billedkunstens Dag i Region Midtjylland" 2017-18
har været forprojekt til en længerevarende netværksdannelse,
der skal forankres, så det bliver selvkørende efter en årrække.
Alle erfaringer viser, at det kræver et langt sejt træk at nå så
langt, og at tovholderfunktion, koordinering,
praksisfællesskaber og inspiration særligt i de første år er
nødvendig som løftestang for udvikling og forankring, især på
så stort et geografisk og fragmenteret fagområde.
Netværksbehov
Netværket opfylder tydeligvis et behov. Billedkunst for børn og
unge er et område, hvor man ofte kan føle sig alene – f.eks.
som eneste billedkunstunderviser på en skole eller som
selvstændig kunstner – og mange har givet udtryk for, at de
sætter pris på netværket som et forum, hvor de kan møde
’kolleger’, hente inspiration, erfaringsudveksle og videndele og
dermed være med til at give området både synlighed og et
kompetenceløft. De melder også tilbage, at uden tovholder i
begyndelsesfasen er netværket ikke levedygtigt.
I forprojektets netværk har der været repræsentanter fra hele
fødekæden fra dagtilbud, skoler og billedskoler til
kunstmuseer, kunsthaller, kunstforeninger og andre
organisationer.
Lettere adgang til udvikling af samarbejde
Skoler, kunst- og kulturinstitutioner er under pres i disse år.
Derfor kan det være svært at have overskud til
netværksdannelse og opkvalificering. Kompetencecenterets
rolle er derfor at koordinere, lave forslag og udspil – og måske
kreative benspænd – til netværket, men den vigtigste rolle er
at hjælpe netværkets egne initiativer på vej og give plads til,
at netværket på længere sigt kan tage ansvar for udvikling af
aktiviteter, så ejerskab sikres, og netværket forankres.
Projektets hensigt med at udvikle modeller for samarbejde
lokalt og regionalt er simpelthen at gøre samarbejdet lettere at
gå til og også herigennem sikre den fremtidige forankring.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Projektets vigtigste resultater er de nye, inspirerende
samarbejder og ikke mindst de billedkunstprojekter for børn
og unge, de munder ud i. Der vil således blive tale om en helt
konkret formidling i form af præsentationer af billedkunstprojekter i en bredere offentlighed/det offentlige rum.
Platforme for formidling
Mere overordnet vil projektets resultater og erfaringer blive
videreformidlet via relevante faglige digitale platforme og
sociale medier.
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Konkrete ideer til inspiration og videreudvikling udsendes en
gang årligt til netværket og til alle regionens skoler og
billedskoler.
Resultater og erfaringer vil desuden blive formidlet i kommunale, regionale og nationale fora for kultur for børn og unge.
Hvordan skal projektet
evalueres?

Da der er tale om et projekt bestående af mange mindre
delprojekter/samarbejder, er en samlet og løbende evaluering
af både proces og afvikling af praksisprojekterne vigtig.
Dokumentation og evaluering skal fungere som basis for
videreudvikling af både netværk og praksisprojekter.
 Evalueringsmøder med netværk i forlængelse af
Billedkunstens Dag og andre praksisprojekter, mhp.
videndeling, erfaringsudveksling og fremtidige
aktiviteter
 Evalueringsmøder med samarbejdspartnere
 Dokumentation

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 til:
 samling af billedkunstområdet og den visuelle fødekæde
for børn og unge, hvilket giver fagområdet en fælles
stemme
 etablering af praksissamarbejder på tværs af
fagområdet
 konkret faglig udveksling og inspiration, der tilfører
området nye synsvinkler
 udvikling af nye kompetencer, metoder og
arbejdsformer bl.a. via masterclassarrangementer,
inddragelse af flere institutionstyper, virksomheder og
organisationer
 gensidig kompetenceudvikling blandt samarbejdspartnerne, der højner kvaliteten og giver et fagligt løft
 afsøgning af grænseområder mellem forskellige fag, der
peger på nye udviklingsmuligheder, fx. spændingsfeltet
mellem billedkunst, installation, scenografi og teater
 at børn og unge gennem arbejdet med billedkunst lærer
at være skabende, medskabende, kreative og innovative
 at børn og unge tilegner sig visuelle kompetencer, som
er nødvendige i en stadig mere visuel verden
 børns almene kulturelle dannelse og kendskab til
kulturarven
Projektet
 styrker regionen som børnekulturelt kraftcenter
 samler et fragmenteret område samt etablerer nye
samarbejder og partnerskaber
 binder området sammen og forbinder sig til andre
fagområder. At ”trække på samme hammel” kan have
stor betydning for børnekulturen generelt.
 styrker og løfter faglighed og synlighed
 bidrager til opgradering af den samlede børnekultur og
på længere sigt til en regional børnekulturstrategi
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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
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
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

År 1

År 2

År 3

I alt

80.000
90.000
25.600
9.000
60.000
9.000
0

80.000
90.000
25.600
9.000
60.000
9.000
0

80.000
90.000
25.600
9.000
80.000
9.000
0

240.000
270.000
76.800
27.000
200.000
27.000
0

18.000
4.000
5.000
300.600

18.000
4.000
5.000
300.600

18.000
4.000
5.000
320.600

54.000
12.000
15.000
921.800

År 1

År 2

År 3

I alt

150.000
60.000
0
0

150.000
60.000
0
0

160.000
60.000
0
0

460.000
180.000
0
0

10.000
15.000

10.000
15.000

10.000
15.000

30.000
45.000

65.600

65.600

75.600

206.800

300.600

300.600

320.600

921.800

Bevilget/ikke
bevilget
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Bora Bora
Jeppe H. Nissen
Valdemarsgade 1D 8000 Aarhus C
jeppe@bora-bora.dk
86190079

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 28. januar 2019 kl. 9.00
Kontakt til kulturteamet – se information på: ,

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Bora Bora Residency Centre (forkortet: BBRC)
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Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold,
max 15 linjer)

Med samproduktion af moderne dans som udgangspunkt har BBRC
samlet 8 forskelligartede partnere i regionen og to i resten af Jylland
til et tæt og unikt samarbejde, der peger mange år ud i fremtiden.
Partnerne i BBRC vil i de næste tre år huse internationale
dansekompagnier i 2-3 ugers perioder.
Hvert år sendes et open call ud i verden og 13 dansekompagnier
findes af en international jury. Derefter matches de udvalgte
kompagnier med en værtsinstitution i regionen til en residency, hvor
hvert par arbejder tæt sammen. Matchet mellem kunstnere og vært
skal give mening, så det bibringer begge parter nye perspektiver.
Under diskussionen af det bedste match kommer partnerne imellem
omkring alle slags scenarier, der relativerer hver enkelt institution og
dens fremtidsstrategier. Målet er at skabe både en åben europæisk
region for kunstproduktion og et unikt sammenhold mellem regionens
institutioner.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Vi ser en stigende publikumsinteresse i moderne danseforestillinger,
og den interesse vil vi fodre og pleje. Dansen er samtidig mere og
mere populær i skole og i fritid, fordi den skærper vores
kropsbevidsthed, vores kropsudtryk, og holder os i form. Udenfor
Danmark formidler dansen allerede en vigtig diskussion om det
moderne samfund og verdens udvikling. Dette er partnerne i regionen
bevidste om, og ønsker alle at bidrage til en styrkelse af dansen i
Danmark, netop fordi den kommunikerer på tværs af grænser,
kulturer og sprog. Potentialet for et nødvendigt og frugtbart
samarbejde er vi enige om er stort.
Der er tre hovedinteresser med BBRC.
Udvikling og konsolidering af dansen i regionen - herunder
produktion, visning og formidling.
Udvikling og konsolidering af samarbejdsrelationer/-metode på tværs
af regionen og fagskel.
Udvikling og konsolidering af tværfaglige internationale relationer.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
-

Residency som produktionsmetode er internationalt den mest
udbredte produktionsform inden for dansen. Vi introducerer
med BBRCs strategi og arbejdsmetode Region Midt som et
relevant og attraktivt produktionssted i international
sammenhæng.

-

Samarbejdet mellem de regionale partnere om at skabe de
bedste vilkår for tredjepart, residenterne, skaber læring om en
ny samtale- og samarbejdsform der er unik og som kan
benyttes til at løfte andre tværfaglige samarbejder
fremadrettet.

-

Mellem de regionale partnere og de internationale residenter
sker der en international udveksling. Men i forbindelse med
den pågående dialog/møder mellem partnerne krydsbestøves
alles internationale relationer.

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
- Regionen bliver et hjemsted for produktion af koreografisk
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Projektets konkrete
mål

baseret kunst, på internationalt niveau.
at der bliver fokus på alternative produktionsformer af
scenekunst.
At der sker en større udveksling mellem dans og teater, samt
at dans bliver lettere tilgængelig i hele regionen.
at vi fremadrettet kan fortsætte med udvikling af
residencyformatet, bla. gennem et EU-finansieret projekt.
at gøre det let for institutioner og evt. erhvervspartnere at
være vært for kunstproduktion.

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
1 årligt partnernetværksmøde
13 årlige residencies (8 i region midt, 4 i Norden, 1 i
Europa/Canada/Taiwan)
Publikumsudviklingsprogram tilknyttet de 8 regionale residencies,
gennem seminarer, konferencer, visninger, workshops mm.
1 årligt kurateringsmøde med international jury
1 årligt nordisk kurateringsmøde
1 årlig co-produktion i region midt
1 årlig international deling af driftsviden
1 årlig national deling af driftsviden
Præsentation af partnerne og kunstnerne på diverse digitale
platforme og ved fysisk tilstedeværelse på diverse platforme og
messer.
DiItYourself - guide til afholdelse af residencies for organisationer
foreløbigt udenfor netværket.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Gennem et open call - kan nationale og internationale dansekunstnere søge om at få tilbudt et koreografisk udviklings-residencyforløb.
Open Call formidles gennem sociale medier, hjemmeside,
nyhedsbreve og vores internationale netværk (I vores ‘pilot år’ 2018:
515 modtagne ansøgninger fra 53 lande).
Ansøgningerne grovsorteres af (leadpartner) Bora Boras personale ud
fra kvalitative kriterier. 60-70 ansøgninger sendes videre til den
internationale jury (partnere i Europa) som udvælger de endelige
residencies.
I det øjeblik, de er udvalgt, begynder en række møder med
residenterne og partnerne, hvis muligt fysisk ellers afholdes de som
skypemøder. Møderne er opklarende, planlæggende og udviklende
med henblik på, at vi bedst muligt kan formidle og være i dialog med
partnerne i regionen.
Når den rette partner/vært er fundet er der et planlægnings- og
konkretiseringsforløb mellem resident, partner og leadpartner.
Afviklingen af selve residencyforløbene indeholder både arbejdsro til
kunstneren og interaktion med vært, publikum og andre kunstnere alt
efter behov og relevans.
Det enkelte residencyforløb evalueres løbende med både vært og
resident samt efter endt ophold laves en opsamling.
De enkelte residencyforløb dokumenteres løbende som det bedst
giver mening.
Der laves af leadpartner en årlig evaluering af BBRC op til åbningen
af Open Call således at der også i forhold til alle aktiviteterne i
programmet laves en erfaringsopsamling.
Leadpartner sørger for en tæt og produktiv kommunikation mellem
partnerne før, under og efter residencyforløbene. Der er placeret en
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tovholder/producerassistent for BBRC hos leadpartner. Vedkommende
varetager både den interne og eksterne kommunikation samt sørger
for den løbende praktiske koordinering og dokumentation.
Bora Boras producenter og kunstneriske ledelse varetager
økonomien, den strategiske udvikling og fundraising samt den
kunstneriske sparring med residenterne, mens partnerne/værterne
bringer deres kompetencer i spil.
For at sikre, at projektets evaluerede resultater gennemarbejdes af
partnerkredsen, vil vi årligt afholde regionale partnermøder, hvor
samarbejdet diskuteres og erfaringerne deles. Her er der også
mulighed for at spille ind med drømme, nye visioner, og konkrete
forespørgsler i forhold til den videre færd af projektet.
Selvom en stor del af projektets aktiviteter er udviklingsarbejde, er
målet også at forankre kunstformen bredere i regionen. Derfor er det
vigtigt at kunstnerne giver noget tilbage til det lokalmiljø de arbejder
midlertidigt i. Det kan f.eks. ske gennem workshops, visninger,
interventioner eller foredrag mm. For at sikre at begge parter får
mest muligt ud af disse møder har vi afsat midler til udvikling og
facilitering heraf. Da det er de enkelte partnere, der bedst kender sit
lokalmiljø, vil dette i høj grad blive udviklet i mellem vært og
kunstner.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt
evt. milepæle
undervejs)

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Januar: Open call
Februar: Kuratering
Marts - maj: planlægning af aktiviteter i næste sæson
August - juni året efter: afvikling af residencies. Coproduktion af en
forestilling
November/December: Seminar, opsamling, partnermøde
Dette gentager sig i hvert af de tre år.
Bora Bora er lead partner ved producenterne Jeppe H. Nissen og
Kasper Egelund
Projektet består af fire dele, der sikrer perspektiver til understøttelse
af målene.
- BBRC, Region Midt: er den bærende aktivitet med i alt otte
årlige residencies hos partnere/værter i regionen.
- BBRC international exchange: udveksler Danske kunstnere
med udenlandske partnere som årligt sender én kunstner til
region midt.
- BBRC Nordic Residency Exchange Programme: sender danske
kunstnere til norden og én årlig nordisk kunstner til Danmark samt nordiske kunstnere ml. partnerlandene.
- BBRC co-produktion: Giver en dansk kunstner mulighed for
øget produktionstid og fordybelse samt, ekstra midler til at
dække alle kunstneriske aspekter ordentligt.
dvs. BBRC har tre klynger af primære partnerskaber:
-

Internationalt: O Espaco do Tempo (PT), Stuk (B), National
Kaohsiung Center for the Arts (TW), Circuit-est (ca).

-

Nordisk: Zodiak(fi), MDT(S), BIT teatergarasjen (N), Reykjavik
Dance Festival (IS)

-

Regionale værter:
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Nørgaards Højskole
Vestjyllands Højskole
Musik- og Teaterhøjskolen
Testrup Højskole
Team Teatret
Teatret Svalegangen
Limfjordsteatret
Black Box
Odinteatret
Bora Bora
Nogle lokale partnere har i alleree erfaringer med at samarbejde om
beværtning af residencies. Således har Musik- og Teaterhøjskolen,
Vestjyllands Højskole og Bora Bora samarbejdet i forskellige formater
siden 2013. Vores arbejde med lokale partnere bygger på den viden
der er kommet ud af disse samarbejder.
Information om de enkelte værter kan findes her:
https://bora-bora.dk/vaerter-og-partnere/
Evt. andre
samarbejdspartnere
og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller
videreføres efter
projektperioden

Et netværk af videnspartnere, hvis ressourcer og kompetencer
kunstnere og residency-partnere kan trække på:
Godsbanen
Aarhus Universitet
Redia
Wahlberg
Dansehallerne
Opgang2
Christoffer Brekne - Stage & Visual
Det Jyske Musikkonservatorium
Performing Arts Platform
Cavi
Frivilligcenter Aarhus
Et netværk af danske residencycentre som evalueringspartnere:
KIT, Dansehallerne, Udviklingsplatformen.
BBRC forankres gennem den løbende evaluering og dialog med og
mellem partnerne. Dvs at projektets kerne - samarbejdsmetode,
relationer og internationalisering bliver en del af et nyt DNA. Dermed
arbejder vi alle for at gøre regionen interessant at flytte til og at
producere i for kunstnere.
For at konsolidere partnernes arbejde med residencies fremadrettet
skaber vi sammen en ‘gør-det-slev’ guide så initiativet i højere grad
kan komme flere steder fra.
I 20/21 påbegynder vi en konkret partnersøgning i Europa for at
skabe et fælles EU-projekt der bygger på erfaringer og strategierne
bag BBRC. Vi vil forsøge at få kontakt til lignende regionale
samarbejder i Europa for at skabe en ring af producerende regioner.
Vi ved, netop denne strategi er højt prioriteret af Creative Europe.
Vi har en dialog med Genvej til Europa om en mulig Erasmus+ansøgning på en udbygget mentor/læringsdel der evt. skal være med
til at skabe overgangen til det egentlige EU-projekt.

Hvordan skal

Vi har allerede nu på baggrund af erfaringer fra det første Open Call
5

resultater og læring
formidles?

og de først residencies tilpasset processen. Denne læring er en del af
tilpasning af metodetilgang og bliver derfor gennem praksis formidlet
mellem partnerne. Specielt på de årlige partnermøder vil der udtalt
være erfaringsudveksling.
Leadpartner vil løbende bruge erfaringerne til dialog og udveksling
med eksterne residencysteder internationalt i netværk som IETM
(International network for contemporary performing arts) og EDN
(European Dance Network) og bringe inspiration med tilbage til
partnerne.
Der er indgået aftale mellem KIT (Københavns Internationale Teater),
Dansehallerne og BBRC med Udviklingsplatformen om at evaluere de
tre residencycentres opstartsår i efteråret 2019.
Som led i udviklingen af produktionsmetoden for dans laver vi med
udgangspunkt i bl.a. residencyforløbene et seminar/workshop i
december 2019 under titlen Contextualizing dance. Vi har allieret os
med den tyske dramaturg Thomas Schaupp om at facilitere en
udvikling af dramaturgiske redskaber/værktøjer, der i højere grad
skal skabe en dramaturgisk bevidsthed hos de skabende
dansekunstnere til gavn for den kunstneriske kvalitet og formidlingen
af samme. Contextualizing Dance skabes i samarbejde med Aarhus
Universitet - Dramaturgi, Performing Arts platform, SceNet og
Efteruddannelsen ved den danske Scenekunstskole.
I forbindelse med EU-ansøgning i 20/21 vil vi udvide partnerkredsen
med erhverv, sport, fritidsforeninger og uddanelsesinstitutioner. Vi vil
derfor arbejde sammen med de enkelte kommuner om at producere
det oplysningsmateriale, der dels opsummerer vore resultater i BBRC,
og dels beskriver det fremtidige projekt. Materialet vil være pjecer,
film og foredrag.

Hvordan skal projektet
evalueres?

De enkelte forløb evalueres med kunstnere, værter og lead partner.
Erfaringerne herfra opsamles løbende og bruges til korrektion af den
videre færd.
Der evalueres årligt på partnermøderne og det hele evalueres
endeligt efter endt projekt.
I evalueringssamarbejdet med KIT, Dansehallerne og
Udviklingsplatformen er det første indledende møde afholdt. De tre
residencycentre har vidt forskellige udgangspunkter og mål og
allerede den synliggørelse, samt dialogen herom, har gjort os hver
især skarpere på definitionerne og detaljerne i vores respektive
centre. Det bliver derfor spændende at se når vi mødes igen med
flere erfaringer i bagagen hvor dialogen så bringer os hen.
Ved afslutningen af de tre år er der en forventning fra de fleste
tilskudsgivere at der bliver en opsamling af de tre år i en
afrapportering. Her vil vi selvfølgelig evaluere på økonomien, antal af
afholdte residencies og andre kvantitative mål, men vi vil også her
som i de løbende evalueringer have fokus på en opsamling af de
mere kvalitative mål.

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?

Konkret understøtter projektet 24 kunstneriske processer, der alle vil
bære præg af deres ophold i Region Midt. Der bliver produceret 3
forestillinger af danske kunstnere i regionen og der udsendes
kunstnere til en række lande for at lade sig inspirere af et
internationalt miljø.
Vi udvikler kunstnernes produktionsformer og værktøjer, gennem
mentorprogrammer og gennem udvekslingen mellem tværfaglige
relationer bl.a. til de beværtende teatre. Vi sikrer at denne udvikling
forankres i miljøet bl.a. gennem konferencen Contextualizing Dance.
Målet er at det uformelle netværk skal gøre afstanden mellem de
forskellige kulturinstitutioner mindre og at det skal være lettere at
nærme sig institutionerne som kunstner med en idé.
Vi introducerer Region Midt som et interessant hjemsted for moderne
dans i en international kontekst, gennem koblingen til partnere og
gennem krydsbestøvningen af internationale kontakter og netværk. Vi
gør det lettere at producere internationale kunstværker i region midt.

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

(Maks 5-10 linjer)
Vi skaber en platform for produktion af en moderne kunstform, dans,
som er unik og som er bredt forankret i de mennesker, der bor her.
Vi ser at kendskabet til moderne dans er begrænset, især udenfor de
store byer. Projektet vil sikre et kendskab til kunstarten bredt i
regionen. Samtidig bringer projektet kulturinstitutioner sammen på
tværs af regionen i et nyt samarbejde i en international
sammenhæng. Det er vores påstand, at BBRC skaber en stærk
empati mellem institutioner, og at denne forståelse for hinanden
giver sig udslag i, at alles interesser bliver mødt som konstruktive
idéer til udvikling og samarbejde, og at den fælles evaluering giver
nye idéer for både fællesskabet og hver enkelt institution.
Vi mener, BBRC er i stand til at markere sig som et regionalt brand i
Europa for kunstproduktion.
Vi mener også, at denne slags samarbejder kan overføres til mange
slags produktioner og cooperativer i 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 (1)**
Projektmedarbejdere (2)
Administrativt personale (3)
Transport (4)

Aktiviteter

Produktion (5)
Møder/kurser (6)
Køb af eksterne ydelser
(f.eks. konsulenter) (7)
PR og kommunikation (8)
Revision (9)

År 1*

År 2

År 3

I alt

496.000
253.000
45.000
108.000
1.926.100
3.000
115.500

496.000
283.000
45.000
136.000
1.906.000
3.000
121.500

496.000
283.000
45.000
108.000
1.814.000
3.000
115.500

1.488.000
819.000
135.000
352.000
5.646.100
9.000
352.500

142.500
5.000

142.500
5.000

142.500
5.000

427.500
15.000
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Evaluering (10)

12.000

12.000

12.000

3.106.100

3.150.000

3.024.00
0

År 1

År 2

År 3

I alt

300.000

300.000

300.000

900.000

300.000
383.300

300.000
383.350

300.000
383.350

900.000

1.150.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

3.100.000

508.200

526.200

508.200

1.542.600

Bevilget
Bevilget

562.500

562500

562500

1.687.500

Bevilget

3.154.000

3.072.050

3.054.050

9.280.100

I alt

Finansiering
Region Midtjylland (101)
Kommune(r) (102)
Stat (103)
EU/Nordisk Ministerråd
(eller lign.) (104)***
Private fonde (105)
Egen medfinansiering kontanter + in kind (106)
Egen timemedfinansiering i kr.
(107)
Andet (108)
I alt

36.000
9.280.100

Bevilget/ik
ke bevilget
Ikke bevilget
Bevilget
Bevilget

*inkl. pre-produktion kr. 112.100 i note Produktion (5)
** Projektledelse indeholder in kind kunstnerisk udvikling og dialog med residenterne. Den er
en anskueliggørelse af de timer der bidrages med fra de enkelte institutioner.
*** I det oprindelige budget optræder de nordiske midler som bidrag fra nordiske partnere.
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Lydenskab
Thea Vesti Pedersen
Bysvinget 18A, 8471 Sabro
Thea@Lydenskab.dk
28571035

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 28. januar 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

Vores Historie Genfortalt

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

Med projektet VORES HISTORIE GENFORTALT: En Symfoni til et
Sted skabes en symfoni til 7 steder i 7 kommuner i Region Midt.
Værkerne komponeres af Gorm Askjær for det klassiske ensemble
Lydenskab, med tekster af forfatter Ursula Andkjær Olsen. Processen og
måden lokalsamfundet involveres på vil være toneangivende for det
endelige resultat, der vil udforme sig som en unik koncertforestilling hvert
sted.
Hver symfoni varer ca. 60 minutter og vil indeholde gennemkomponeret
musik, lydinstallationer, tekster og scenografiske elementer. Der vil
desuden være værktøjer og kunstnerisk materiale, der udvikles under
hele den 3-årige projektperiode og på den måde skabes sideløbende en
fælles fortælling om Regionen, som vil blive fremført som en samlet
symfoni på Himmelbjerget i 2022.
Der udvikles en app, der både fungerer som teaser for værkerne i
projektperioden og hvor bearbejdede udgaver af symfonierne kan opleves
for eftertiden.
Formålet med VORES HISTORIE GENFORTALT er:

Projektets formål
og succeskriterier

1. At skabe borgerinvolverende kunst og musikprojekter i Region Midt for
at støtte op om den lokale kultur.
2. At præsentere ny klassisk musik og kunst på højeste niveau, som er
eksperimenterende i sit udtryk, men involverende og meningsgivende for
et nyt publikum i sin form.
3. At give lokale borgere lejlighed til at dyrke fællesskab og kulturel
identitet.
4. At åbne op for nye muligheder og nye måder at se bygninger/steder
på, som man på nuværende tidspunkt ikke værdsætter i
lokalområdet/eller ønsker at sætte et nyt fokus på ved at skabe et
inspirerende indhold i samarbejde med lokale kræfter.
Projektet understøtter regionens ønske om at sikre borgeres adgang til
kultur og deres mulighed for selv at engagere sig.
Vores Historie Genfortalt dyrker vores fælles historie og lokale
fællesskaber, både ved at aktivere de eksisterende fællesskaber og ved at
skabe nye gennem samarbejde på tværs af institutioner og foreninger,
gennem møder mellem borgere på tværs af generationer, kulturer og
religioner. Projektet kommer ud i landdistrikterne og binder samtidig
regionen sammen i en fælles symfoni, der samler regionale fortællinger
på det sted i Region Midt, der historisk set har huset de første store
folkemøder i Danmark, nemlig Himmelbjerget.
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Succeskriterier:
 Minimum 700 borgere deltager i de åbne prøveforløb
 Lokale kunstnere og borgere medvirker i symfonierne
 Tilhørerantal pr sted min 200. i alt 1600.
 Efterliv: Til hvert sted skabes en digital platform, hvor uddrag af
symfoni og tekster kan opleves via en app.
 DR eller TV2 dækker et/flere af eventerne og/eller selve
finalekoncerten
 Effekt i form af nye synergier mellem de involverede partnerskaber
 De medvirkende kunstneres udvikling af egen kunstnerisk praksis,
gennem læring i og af projektet.
Projektets
konkrete mål

Projektet har etableret solidt samarbejde i 7 forskellige kommuner:
Syddjurs, Horsens, Skanderborg, Herning, Viborg, Struer og Aarhus.
Konkrete mål:
Netværk mellem de 7 partnerbyer mobiliseres og initieres
 7 symfonier skrives til 7 steder samt en afsluttende fælles regional
symfoni
 Minimum 3 institutioner/foreninger, 1 kulturafdeling/kommune, 2
bylivsaktører medudvikler projektet hvert sted.
 Der udvikles undervisningsmateriale til Det Jyske
Musikkonservatorium, om kunstnerisk medborgerskab og skabelse
af borgerinvolverende projekter i praksis.
Koncertforestilling 1: En Symfoni til Pindstrup
Syddjurs Kommune, Pindstrup
I samarbejde med lokaludvalg, skole og borgere i Pindstrup skabes en
symfoni over landsbyen Pindstrups fortællinger. Koncerten vil finde sted i
den unikke katolske kirke i byen.
1 forestilling
8 living labs/møder med borgere
5 netværksmøder med Syddjurs Kommune og lokale aktører
(implementering)
2 lokale kunstnere medvirker
Kunstnere arbejder synligt i byen
Udvikling af app, en digital symfoni til Pindstrup
Koncertforestilling 2: En Symfoni til Himmelbjerggården
Himmelbjerggården, Skanderborg Kommune.
Projektet skal munde ud i en lys-fest omkring Himmelbjerggården med
visuals, musik og digte.
1 forestilling
8 living labs/møder med borgere
5 netværksmøder med lokale aktører (implementering)
2 lokale kunstnere medvirker
Kunstnere arbejder synligt i byen
Udvikling af app, en digital symfoni til Himmelbjerggården.
(Denne cyklus gentages hvert sted)
Koncertforestilling 3: En Symfoni til Struer
Struer. Lydens by. Her med fokus på et område med socialt boligbyggeri.
Der skabes samarbejde med lokalt erhverv, lyd-virksomheder og aktører.
Her skal arbejdes med blivende lydinstallationer.
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Koncertforestilling 4: En Symfoni til Herning Højskole
Swinging Europe, Herning. Projektet skal laves på Herning Højskole og
skal understøtte et voksende kreativt miljø og skabe fokus på stedets
muligheder.
Koncertforestilling 5: En Symfoni til Kilden (arb. titel)
Horsens: Her genfortælles historien om Kilden, en historisk central
bygning i Horsens, der brændte i foråret 2018. Fortidens, nutidens og
fremtidens fællesskaber omkring stedet belyses.
Koncertforestilling 6: En Symfoni til Bjerringbro
Viborg Kommune. Her skal vi arbejde i Bjerringbro i samarbejde med
Grundfoss, Bjerringbro Gymnasium, energimuseet. Fokus på FN’s
verdensmål og bæredygtighed.
Koncertforestilling 7: En Symfoni til Sydhavnen
Sydhavnen, Aarhus Kommune. Et moderne erhvervsøkosystem med
masser af arbejdspladser, spændende byliv og plads til socialt udsatte.
Aarhus Kommune har store visioner for fremtidens Sydhavnskvarter, og
med en godkendt udviklingsplan kan omdannelsen af området for alvor gå
i gang. I en symfoni til Sydhavnen arbejder vi med de borgere,
virksomheder og aktører der er i området. Det forberedende arbejde til
denne ansøgning har allerede gjort at Lydenskab er flyttet ind i
Sydhavnen og nu bliver en del af områdets kreative miljø. Et miljø, der
skal arbejde sammen om en Symfoni til Sydhavnen.
Regional Symfoni til Himmelbjerget
Elementer af alle Symfonier samles i en fælles regional Symfoni. Her vil
være medvirkende fra alle syv steder. Koncerten finder sted på toppen af
Himmelbjerget. Publikum vil være de medvirkende målgrupper gennem
projektets levetid, sammen med et åbent inviteret publikum. Symfonien
annonceres både lokalt og nationalt.
Projektets
aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre
projektet?)

Lokal implementering
Den lokale implementering er altafgørende for projektets succes. Vi har
derfor etableret partnerskaber, med solide og erfarne aktører i kommuner
og organisationer i de syv forskellige kommuner: Syddjurs, Horsens,
Skanderborg, Herning, Viborg, Struer og Aarhus. De lokale partnere vil
afdække de lokale målgrupper, der skal involveres, og sørge for at der
laves konkrete aftaler i de workshops og møder, der skal sættes op. De
lokale partnere står ligeledes for PR og markedsføring af de enkelte
koncertafviklinger.
Produktionsledelsen af selve koncerten udføres af Lydenskab og Gorm
Askjær.
Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Hvert sted faciliteres en række møder/living labs med lokale borgere,
foreninger, skoler, kulturinstitutioner, kunstnere mv., hvor der indsamles
idéer, historier og lydmateriale ud fra afprøvede metoder. Materialet
bearbejdes af de involverede professionelle kunstnere. Via workshops og
åbne prøver bliver lokale kræfter inddraget mere direkte i udformningen
af det endelige kunstværk, hvor nogle også vil medvirke enten ‘live’ eller
via optaget lyd-/videomateriale. Det endelige kunstværk præsenteres ved
en koncert på den udvalgte location, hvor der udover musik kan
inddrages lydkunst, lydinstallationer, scenografiske elementer, video mv.
Efterfølgende udarbejdes en lydversion af hvert værk, som kan opleves
gennem app’en Vores Historie Genfortalt. Som afslutning på det samlede
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projekt opføres dele af de individuelle symfonier i en fælles regional
symfoni med uddrag fra alle de involverede steder.

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

Indhold
I Vores Historie Genfortalt skabes en række musikalske,
tværkunstneriske værker med udgangspunkt i nære, lokale historier.
Symfonierne tilegnes udvalgte markante steder i Region Midt, samt de
personer og begivenheder, der er en del af stederne. Vi udforsker
sammenhængen mellem os selv og verden, fortid og nutid, lokale
fællesskaber, vores egne små historier og den store samlende historie.
Værkerne skabes i samarbejde med lokale borgere, kulturinstitutioner og
relevante kunstnere fra andre kunstarter. Hvert værk vil have sit eget
lokale særpræg og lydaftryk fra det specifikke sted, processen og de
mennesker, der har været med til at skabe det, men alle værker vil også
have ligheder i struktur og indhold, og således vil projektet både bære
fortællinger om individuelle lokale identiteter men også en samlet, fælles
historie om den danske, midtjyske identitet.
Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Vores Historie Genfortalt app opstart. Efterår 2019.
VÆRKER (lokal implementering, workshops og opførelse)
Efterår 2019: Syddjurs Kommune.
Sted: Pindstrup. Samarbejdspartner Syddjurs Kommune og distriktsrådet
i Pindstrup.
Maj-august: Lokal implementering. Afdækning af målgrupper sammen
med Syddjurs Kommune. Indgåelse af aftaler med målgrupper til
deltagelse i living labs, workshops og møder.
August: Living labs, workshops og møder. Løbende evalueringer.
September: Prøver og koncertforestilling.
September: Evaluering med lokale samarbejdspartnere.
Skanderborg Kommune. Sted og samarbejdspartner: Himmelbjerggården.
Efterår 2019.
September-oktober: Lokal implementering. Afdækning af målgrupper
sammen med Himmelbjerggården. Indgåelse af aftaler med målgrupper
til deltagelse i living labs, workshops og møder. Oktober: Living labs,
workshops og møder. Løbende evalueringer.
November: Prøver og koncertforestilling.
November: Evaluering.
Samme projekt-cyklus gentager sig, mens projektet tilpasser sig
hvert enkelt sted.
Herning Kommune. Sted: Herning Højskole. Samarbejdspartnere
Swinging Europe og Fonden for Herning Højskole. Efterår 2020.
Horsens Kommune. Sted: Kilden, Horsens. Samarbejdspartner: UHØRT,
den tidligere Holmboe Festival. Efterår 2020.
Viborg Kommune. Sted: Bjerringbro. Samarbejdspartner Viborg
Kommune. Forår 2021.
Struer Kommune. Sted: Struer. Samarbejdspartner: Lydens By/Struer
Kommune. Efterår 2021.
Aarhus Kommune. Sydhavnen. Samarbejdspartner: Foreningen
Sydhavnen. Forår 2022
Fælles symfoni. Sted: Himmelbjerget.
Opsamling med alle samarbejdspartnere. Forår 2022
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Organisering
(ledelse,
partnerskab og
rolle, styregruppe
mv.)

Projektet ledes og administreres af Thea Vesti Pedersen og ensemblet
Lydenskab i samarbejde med Gorm Askjær.
I hver kommune er der en robust lokal forankring, som sørger for
implementering, PR og aftaler med lokale institutioner, foreninger og
personer.
Partnerskaberne med Syddjurs Kommune, Horsens Kommune, Swinging
Europe, Himmelbjerggården og Struer Kommune/Lydens by er opstået ud
fra tidligere vellykkede samarbejder i andre projekter.
Ledelse lokalt, lokal projektstyring og implementering:
Skanderborg: Himmelbjerggården, Thorbjørn Carl Hjalager
Syddjurs: Syddjurs Kommune, teamleder Lene Bjarke og Pindstrup
distriktsråd v. Liselotte Lauritsen.
Herning: Swinging Europe, v. adm direktør Marie Lilholt
Horsens: UHØRT v leder Jeppe Vind
Viborg: Viborg Kommune v kulturchef Steen Lindgaard
Struer: Lydens By v. Peter Kjelberg og Ane Sofie Kehlet
Aarhus: Sydhavnen v. Sarah Jarsboe
Uddrag af udtalelser fra samarbejdspartnere
“Vi finder projektet ’Vores historie genfortalt’ interessant, idet det tager
udgangspunkt i at skabe et lokalt stedsspecifikt værk i krydsfeltet mellem
kunst og musik med afsæt i netop lokale kræfter, hvilket kan være med
til at åbne op for nye muligheder samt forståelser af evt. tomme
bygninger eller et boligområde i Struer. Projektet kan samlet være til
opdyrke og skabe nye fællesskaber, italesættelser og liv til gavn for
Struer Lydens By. Derudover finder vi også mødet mellem professionelle
udøvende kunstnere og borgere samt lokale lyd-virksomheder interessant
for byen og dens historie.”
- Ane Sofie Kehlet, Lydens By (Struer)
“At skabe en Symfoni til Sydhavnen – et stedsspecifikt værk i en
borgerinvolverende proces, som dernæst vil udforme sig til en unik
koncertforestilling, som opføres i Sydhavnen og inviterer andre borgere
ind til denne smukke oplevelse, vil være en helt fantastisk oplevelse og
mulighed for foreningen Sydhavnen at samarbejde omkring og det bliver
kun mere og mere interessant, som forandringerne og byudviklingen går i
gang”.
- Sarah Jarsboe, Foreningen Sydhavnen (Aarhus)
”Himmelbjerggården er et eksperimentarium for bæredygtig udvikling.
Stedet har igennem tiden været drengehjem, børnehjem og senest
døgninstitution. Området fortæller blandede historier om de mange
hundrede børn, der har levet dele af deres liv her og det er disse
fortællinger projektet dykker ned i, imens der skabes samarbejde med
den lokale folkeskole Mølleskolen om stedets historie og om de
fremtidsmuligheder, der er på Himmelbjerggården nu.
WeCreation som driver Himmelbjerggården, startede rejsen som
inspirationscenter i marts 2017. Fokus lige nu er at skabe rammerne og
udvikle den brede vifte af aktiviteter og initiativer, som vil kendetegne
Himmelbjerggården og de bevægelser, der er bag visionen. Hver dag er
små skridt i retningen af at udvikle den kultur og de aktiviteter, der er
centrale for at skabe bæredygtig udvikling, hvilket Vores Historie
Genfortalt - en Symfoni til Himmelbjerggården vil være med til at præge”.
Thorbjørn Carl Hjalager, projektleder, Himmelbjerggården
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Evt. andre
samarbejdspartnere og deres
rolle i projektet

Hvordan skal
projektet
forankres eller
videreføres efter
projektperioden

Hvordan skal
resultater og
læring formidles?

Hvert sted vil der være lokale partnerskaber, som udfolder sig i
projektudviklingsfasen. Her vil skoler, erhverv, foreninger og borgere
blive involveret. Deres roller vil være at bidrage med lokale fortællinger,
frivillig hjælp og knowhow.
Det kunstneriske landskab afdækkes hvert sted, og der vil indgå lokale
kunstnere i den endelige forestilling.
Der samarbejdes med relevante professionelle kunstnere med særlige
kompetencer, som passer til de individuelle værker, heriblandt forfatter
Ursula Andkjær Olsen, visuel kunstner Signe Klejs og den hollandske
skulptør og instrumentbygger Rob van den Broek.
Hvert af værkerne præsenteres efter live-forestillingen i en version
tilpasset app’en Vores Historie Genfortalt. Den indeholder en lydversion af
hvert værk, samt billeder og tekstmateriale. App-udgaven bliver således
både et selvstændigt kunstnerisk produkt, som kan opleves hjemmefra
eller endnu bedre imens, man befinder sig på det sted, som værket er
lavet til. Herigennem kan man både opleve de enkelte ‘symfonier’, der gør
opmærksom på 7 fantastiske steder på tværs af regionen - og den
samlede fortælling om fælles identitet. App’en vil også indeholde
beskrivelse og dokumentation af projektet, dets samarbejdspartnere og
resultater. Appen fungerer i projektperioden, som oversigt og teaser for
koncerterne, inden de finder sted. Den udvikles af det aarhusianske firma
Ideal Development.
Projektet formidles på flere forskellige måder:
1. Møder og samarbejder mellem kunstnere og lokalbefolkning
(workshops, åbne prøver mm. som bæres over i punkt 2)
2. Opførelse af værkerne/’symfonierne’ - samt en samlende,
opsummerende genopførelse af dele fra alle værker
(offentlige koncerter tilgængelige for alle, lokale medvirkende ved
opførelserne)
3. Dokumentation og efterliv af værkerne via app’en Vores Historie
Genfortalt, skabt i samarbejde med det lokale firma Ideal
Development (Aarhus). Her kan man både se information og
oversigt over koncerterne inden, de finder sted, samt lytte til en
bearbejdet udgave af værkerne, fx mens man går rundt og oplever
det sted, som de er skrevet til.
4. Projektet følges af Det Jyske Musikkonservatorium der udvikler
undervisningsmateriale om kunstnerisk medborgerskab og
skabelse af borger-involverende projekter ud fra projektets
praksis. Materialet vil blive brugt i konservatoriets fag
entreprenørskab og målrettes generelt de kunstneriske
uddannelser.
5. Opfølgning og vidensdeling finder sted i møder med
samarbejdspartnere i løbet af projektperioden og efter projektets
afslutning

Evaluering

Projektet evalueres løbende i en iterativ proces, hvor de involverede
lokale samarbejdspartnere er med til at justere projekterne undervejs.
Læring fra hvert enkelt projekt tages med til næste by. Opfølgning og
vidensdeling med samarbejdspartnere i løbet af projektperioden og efter
projektets afslutning.
Projektets effekter måles undervejs ved hjælp af spørgeskemaer til de
involverede borgere før og efter inddragelsen i projektet. Disse vil indgå i
evalueringen.
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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?

Projektet bygger videre på de medvirkendes eksisterende
erfaring med borgerinddragende kunst gennem en narrativ
tilgang i møder mellem borgere og kunstnere, og vil desuden
udvikle nye værktøjer og processer indenfor dette område. Der
skal blandt andet udvikles på måder at lave givende og
skabende møder mellem generationerne.
Gennem de involverede målgruppers engagement og gensidige
møder på tværs af lokale tilhørsforhold, vil der opstå nye
former for fællesskaber, relationer, lokalkendskab og lokalt
engagement og frivillighed, som er blivende for eftertiden.
Der vil blive lavet undervisningsmateriale til de medvirkende
skoler om at arbejde med stedsspecifik historie og
samtidsfortællinger.
Der vil blive lavet undervisningsmateriale til kommende
studerende (også brugbart for andre kunstneriske uddannelser)
på Det Jyske Musikkonservatorium om kunstnerisk
medborgerskab i praksis. Der er en proces i gang med at få
godkendt en PHD, der skal følge projektet og dets effekter på
lokalsamfundet i praksis.
Der arbejdes desuden med tværkunstneriske samarbejder og
samarbejde med det lokale erhvervsliv. Projektets mål er at
skabe vedkommende kontemporær kunst med høj kvalitet og
ambitionsniveau - og stærk lokal forankring.
I det internationale perspektiv kommer projektet til at arbejde
med flere punkter under FN’s Verdensmål, blandt andet
‘Bæredygtige byer og lokalsamfund’. Her vil de enkelte partnere
komme til at inspirere hinanden og også på den måde drage
nytte af partner-netværket. Vores partnere har internationalt
udsyn og i hver by findes internationale partnerskaber.

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

Projektet vil være med til at udvikle og understøtte både den
lokale identitet for en række konkrete steder, men også en
samlet identitet og fornemmelse af samhørighed på tværs af
regionen. Det vil desuden bringe kunst til steder i regionen, der
ikke er vant til sådanne besøg, og dermed være med til at
understrege at kunst er for alle.
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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
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion, kunstnerhonorarer 6
kunstnere (musikere, forfatter,
komponist), teknik, leje af
lokaler, leje af udstyr, m.v.
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter) Udvikling og
vedligeholdelse af app + lokale
kunstnere.
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

År 1
100.000
50.000
30.000
15.000
335.000

År 2
100.000
50.000
30.000
15.000
335.000

År 3
100.000
50.000
30.000
15.000
335.000

I alt
300.000
150.000
90.000
45.000
1.005.000

10.000
100.000

10.000
40.000

10.000
40.000

30.000
180.000

30.000
5.000
5.000
680.000

30.000
5.000
5.000
620.000

30.000
5.000
5.000
620.000

90.000
15.000
15.000
1.920.000

År 1

År 2

År 3

I alt

300.000
200.000

300.000
200.000

300.000
200.000

900.000
600.000

50.000

50.000

50.000

150.000

0

0

0

0

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
200.000 kr
bevilget indtil
videre.
Resterende
afhænger af
blandt andet
regional støtte.
Indtil videre
30.000
0

130.000
0

70.000
0

70.000
0

270.000
0

0
0

0

0

0

0

00

0
680.000

0
620.000

0
620.000

0
1.920.000

9

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)

Aarhus Jazz Orchestra

Kontaktperson

Anders Ørbæk

Adresse

Vester Alle 15, 8000 Aarhus

Mail

anders@ajazz.dk

Telefon

27294894
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Information om Region Midtjyllands kulturpulje

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

JAZZFABRIKKEN

Resume

Med jazzfabrikken ønsker Aarhus Jazz Orchestra at
styrke det musikalske vækstlag i Region Midtjylland,
bl.a. med det mål at underbygge en rig og mangfoldig
musikkultur og -fødekæde, og få musiklivet til at vokse.
Med et særligt fokus på talentudvikling arbejdes der via
en række konkrete tiltag med at facilitere børn og
unges møde med musik i en social kontekst på tværs af
regionens kommuner. I projektet vægtes det højt at
skabe de gode rammer for situeret musikalsk læring,
dvs. sociale praksisfællesskaber hvor børn og unge kan
lære af hinanden - og få nye venner.
I projektet fokuseres der på samarbejde og
undervisningtilbud på tværs af regionen, da det er
Aarhus Jazz Orchestras indtryk at det i særlig grad er
her, der er behov for koordinering og udvikling af
aktiviteter. Endvidere fokuseres der i projektet i særlig
grad på aktiviteter for blæserinstrumenter indenfor jazz
og beslægtede rytmiske genrer.
Projektet er indtil videre tænkt som et treårigt
udviklingsprojekt. Målet er inden for de tre år at sikre
en mere stabil finansiering og organisering, sådan at
projektet på sigt kan fungere som selvstændigt
fællessekretariat (under Aarhus Jazz Orchestra) for
regional talent- og fødekædeudvikling inden for rytmisk
musik.
Projektet er en videreudvikling af “Danish Youth Jazz
Orchestra” - et igangværende projekt støttet af Region
Midtjyllands kulturmidler - og er udviklet på baggrund
af den viden der her er opsamlet fra regionens
musikskoler.
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Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Aarhus Jazz Orchestra ønsker med dette treårige
udviklingsprojekt at styrke det musikalske vækstlag
indenfor rytmisk musik i Region Midtjylland. Formålet er
at underbygge en rig og mangfoldig musikkultur og fødekæde, og skabe et attraktivt musikmiljø der kan
fastholde unge talenter i regionen.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til
udmøntning af Region Midtjyllands kulturpolitik
(maks. 5-10 linjer):
Projektet er udviklet til at opkvalificere den musikalske
fødekæde og styrke talentudviklingen på helt nye
måder, herunder via nye tværregionale
undervisningstilbud, orkestre og netværk.
Som en del af projektet styrkes samarbejdet og
netværket mellem Aarhus Jazz Orchestra, Det Jyske
Musikkonservatorium, regionens musikskoler, samt
lokale orkestre og musikgarder.
Endeligt rummer projektet et internationalt perspektiv i
både DYJO og internationale sommercamps (se
herunder), som begge vil fungere som platform for
udveksling af elever, musikere og solister fra udlandet.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for
projektet:
- At de nedenfor nævnte aktiviteter gennemføres.
- At de nedenfor nævnte aktiviteter opsøges af en stabil
og geografisk bred gruppe af elever (indenfor
regionen).
- At projektet inden for projektperioden (3 år) opnår en
mere stabil finansiering og organisering, sådan at det
kan fungere som selvstændigt fællessekretariat for
regional talent- og fødekædeudvikling.
- At netværket mellem musikskoler, Aarhus Jazz
Orchestra, Det Jyske Musikkonservatorium, samt
lokale orkestre og garder bliver styrket.

Projektets konkrete mål

Se “projektets aktiviteter”.
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

1) Musikweekender / camps
Hyppighed: to gange om året
Hvor: skiftende musikskoler i regionen
Niveau: alle niveauer
Hvad: Workshop/øve-weekend over 2 dage (med
overnatning) hvor indhold skaleres efter deltagerne.
Elever fra forskellige kommuner mødes til en hyggelig
weekend med musik og socialt fællesskab i fokus.
Workshoppen afsluttes evt. med koncert.
Musikweekender er tænkt som appetitvækker i forhold
til at spille i orkester og dermed et trinbræt til det
regionale bigband (se herunder).
Elever fra DYJO deltager i musikweekender som medundervisere (og musikalske og sociale rollemodeller).
2) Regionalt Bigband
Hyppighed: otte prøver fordelt over hele året. Forløbet
afsluttes med koncerttour med 4 koncerter.
Hvor: otte forskellige musikskoler i regionen
Niveau: mellem —> øvet
Hvad: Et regionalt “turnerende” ungdomsbigband
sammensat af elever fra alle regionens musikskoler.
Som elev kan man deltage i nogle eller alle prøver, og
form og indhold tilrettelægges så fleksibelt som muligt,
sådan at bigbandet kan fungere med både få eller
mange deltagere. Det regionale bigband er tænkt som
trinbræt og primær rekrutteringsplatform til
sommerskole og DYJO.
Elever fra DYJO deltager i musikweekender som medundervisere (og musikalske og sociale rollemodeller).
3) International Sommerskole
Hyppighed: én gang om året i forbindelse med Aarhus
Jazz Festival.
Hvor: Aarhus
Niveau: øvet —> meget øvet
Hvad: Et internationalt elite-ungdomsbigband som i
løbet Aarhus Jazz Festival afholder prøver, workshops
og koncerter med gæstesolister og -instruktører. Elever
inviteres fra talent- og ungdomsbigbands fra andre
lande, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium og
DYJO.
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Projektets aktiviteter
(fortsat)

4) Danish Youth Jazz Orchestra (DYJO)
Hyppighed: én gang om ugen
Hvor: Aarhus
Niveau: meget øvet
Hvad: Et fast ungdoms-elite-bigband, som styrker
fødekæden mellem de forskellige musikalske
uddannelser, såvel som det professionelle virke som
jazzmusiker. Eleverne får unik mulighed for at dyrke
jazzen i bigband-formatet på et højt niveau, og får en
indsigt i det at fungere som fast medlem af et rytmisk
ensemble. Derudover er orkesterets brede palette af
aktiviteter med til at formidle jazzmusikken til unge,
inspirere og informere, og give alle unge blæsere en
mulig for at prøve kræfter på det høje niveau.
Aktiviteter involverer bl.a. koncertaktivitet, åbne prøver,
orkestersamarbejde med garder, formidlingskoncerter,
kor-projekter, videnskoncerter etc. For komplet
aktivitetsoversigt se bilag. (DYJO har eksisteret siden
2017, bl.a. finansieret Region Midtjyllands
Kulturudviklingsmidler.)
5) Løbende netværksaktiviteter
Som en del af projektet vil der løbende være
netværksaktiviteter, herunder årlige møder med hver
enkelt samarbejdspartner.
Derudover vil der være et årligt seminar for tilknyttede
lærere og undervisere fra de enkelte musikskoler, bl.a.
for at facilitere faglig sparring vedr. undervisning, elevrekruttering m.v.
6) Udvikling af undervisningsmateriale
Som en del af projektet udvikles der ny
undervisningsmateriale i form af 12 bigbandarrangementer der kan spilles på alle niveauer (med
flere udgaver af samme stemme).

!5

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Forår 2019: indledende arbejde, herunder finansiering
(fonde) og ansættelse af projektleder (og evt.
undervisere).
September 2019: opstart af projekt, herunder opstart
af det regionale bigband og videreførsel af DYJO.
Efterår 2019: første musikweekend og herefter løbende
musikweekender hver halve år.
Juli 2020: Første internationale sommercamp og
herefter løbende sommercamps hver juli.
September 2020: midtvejsevaluering af projektet
September 2021: midtvejsevaluering af projektet,
herunder kortlægning af mulighed for videreførsel af
aktiviteter efter projektets afslutning.
September 2022: afslutning af projekt, herunder samlet
evaluering og planlægning af videreførsel som
fællessekretariat.

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

Projektet ledes af en styregruppe bestående af
repræsentanter fra Aarhus Musikskole, Aarhus Jazz
Orchestra og Det Jyske Musikkonservatorium.
Aarhus Jazz Orchestra er projektejer og varetager drift
og ledelse af projektet. Konkret vil det være John Riddel
som er projektleder på DYJO, der udvider sin
projektledelsesstilling, da han har omfattende kendskab
til orkesteraktiviteter og undervisere i regionen (se
vedlagte afrapportering for DYJO for ydeligere info,
bilag 16).
Aarhus Jazz Orchestra bidrager endvidere med
kontorfaciliteter, musikere, løn, lokaler, produktion og
netværk.
Aarhus Musikskole er partner i projektet og bidrager
med løn, lokaler, faglig sparring og netværk til projektet
(se bilag 12).
Det Jyske Musikkonservatorium er partner og bidrager
med lokaler, instrumenter, faglig sparring og netværk til
projektet (se bilag 13).
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Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Følgende musikskoler bidrager med lokaler og elever til
projektet, og har tilkendegivet at de gerne vil bruge tid i
elevernes hovedfagsundervisning til at forberede dem
på orkesteraktiviteter. Aarhus Jazz Orchestra har været
mundtlig dialog med dem alle (møde eller telefon), og
de har derudover bekræftet på email (se vedlagte
korrespondancer, bilag 1-6):
Favrskov Musikskole (bilag 1)
Odder Musikskole (bilag 2)
Randers Musikskole (bilag 3)
Silkeborg Musikskole (bilag 4)
Skanderborg Musikskole (bilag 5)
Viborg Musikskole (bilag 6)
Følgende musikskoler har pr. mail tilkendegivet at de
bakker op om projektet og gerne vil sende elever (se
vedlagte korrespondancer, bilag 7-11):
Hedensted Musikskole (bilag 8)
Herning Musikskole (bilag 9)
Ikast-Brande Musikskole (bilag 10)
Musikskolen Ringkøbing-Skjern (bilag 11)

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektet vil efter projektperioden fortsætte som
selvstændigt fællessekretariat for talent- og
fødekædeudvikling i Region Midtjylland (under Aarhus
Jazz Orchestra).
Finansiering skal efter projektets afslutning komme fra
regionens musikskoler (i form af lærertimer, lokaler og
administrationstimer), samt fra Aarhus Jazz Orchestra (i
form af projektledertimer og musiker- og
dirigenthonorarer m.v.) og Det Jyske
Musikkonservatorium (i form af lokaler).
Honorarer til solister og gæstedirigenter (særligt for
DYJO og international sommerskole) skal fortsat
finansieres via fonde, puljer og sponsorer.
På længere sigt er det en vision et gøre projektet
landsdækkende med midler fra musikhandlingsplanen
og/eller Statens Kunstfond.
Den blivende effekt vil i særlig grad være det skabte
netværk mellem projektets aktører, samt udviklingen og
struktureringen af nye orkestertilbud.
Målet er overordnet at de skabte orkestertilbud bliver
en så fast integreret og attraktiv del af musikskolernes
virke, at de efter projektperioden selv vil finansiere dem
(se ovenstående).
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Efter projekts afslutning udarbejdes der i samarbejde
med konsulenter en skriftlig evaluering som bliver
offentlig tilgængelig (se herunder).
Derudover bliver projektet - og læring herfra - løbende
formidlet på konferencer (bl.a. via orkestersamarbejde
og Det Jyske Musikkonservatorium), samt i forbindelse
med musikskoleaktiviteter, herunder musikskolernes
kursus-uge i uge 1.
Projektet får ligeledes sin egen website hvor aktiviter og
resultater løbende præsenteres.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres tre gange i løbet af projektperioden
(en gang om året).
Midtvejsevaluering foretages af projektlederen på
baggrund af kvalitative data fra samarbejdspartnere,
elever og undervisere.
Den afsluttende evaluering sker i samarbejde med en
evaluerings-konsulent, med det formål at få en så valid,
retvisende og neutral evaluering som muligt. Udover en
generel adressering af projektets succeskriterier (se
længere oppe) vil evalueringen fokusere på effekten af
projektet, dvs. om det reelt er lykkedes at styrke
vækstlaget for rytmisk musik i regionen.
I den afsluttende evaluering vil der blive anvendt både
kvantitative og kvalitative data, herunder:
- antal deltagende elever
- antal deltagende musikskoler
- antal involverede orkestre og garder
- antal aktiviteter
- geografisk og aldermæssig spredning
- medvirkendes oplevelse af projektet som helhed
- kortlægning af elevers bevægelse gennem de
forskellige undervisningstilbud
- Kortlægning af elevernes udbytte af
undervisningstilbudene i forhold til videre
musikuddannelse (MGK, musikkonservatorium m.v.)
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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?

Centralt i projektet er udviklingen af tre helt nye
orkestertilbud. Den tværregionale form på disse
undervisningstilbud er en nytænkning i forhold til
eksisterende tilbud.
Udover at uddanne gode musikere, sigter projektet også
efter at skabe gode “musikalske medborgere”, som selv
kan tage ansvar, inspirere og løfte talenter op ad i
fødekæden. Dette er ny måde at tænke musikundervisning
på.
Projektet vil samtidig medvirke til at styrke samarbejdet
og netværket mellem Musikskoler, Aarhus Jazz Orchestra,
Det Jyske Musikkonservatorium og lokale garder og
orkestre. Dette samarbejde udgør en ny arbejdsform eller platform - hvor aktører på tværs af regionen “løfter i
flok” ift. talent- og fødekædeudvikling.
Projektet rummer ligeledes et nyt internationalt perspektiv
i både DYJO og internationale sommerskole (se herunder),
som begge vil fungere som platform for udveksling af
elever, musikere og solister fra udlandet (også på
organisationsniveau)
Overordnet er det en helt ny gren af Aarhus Jazz
Orchestras virke som basisensemble, at gå aktivt ind i at
styrke vækstlaget for musik.

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

Projektet vil underbygge en rig og mangfoldig
musikkultur og - fødekæde, der vil medvirke til at
fastholde unge talenter i regionen.
Projektet vil bidrage til regionens kulturliv med
spændende undervisningstilbud, offentlige koncerter og
et styrket musikliv.
Projektet vil være en samarbejdsplatform for yderligere
arbejde med tværregionale tiltag ift. musikundervisning
og talentudvikling.
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Budget
Obs. Budgettet er lavet som et gennemsnitligt årligt budget. I begyndelsen af projektperioden vil der
formentlig være et øget behov for projektudvikling og netværksaktiviteter, ligesom der i slutningen af
projektet vil være et øget behov projektledelse i forhold til at afklare muligheder for videreførsel af
projektet. For overblikkets skyld har vi valgt at operere med gennemsnitsudgifter pr. år.
Vi har som bilag vedlagt et mere detaljeret budget for international sommerskole hhv. DYJO, da disse
to aktiviteter rummer de største udgifter (bilag 14 og 15).

År 1

År 2

År 3

I alt

Projektledelse og -udvikling
(herunder administration)

110.000 kr.

110.000 kr.

110.000 kr.

330.000 kr.

Undervisning

100.000 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

300.000 kr.

Gæsteundervisere, dirigenter
og solister

140.000 kr.

140.000 kr.

140.000 kr.

420.000 kr.

Administrativt personale

0

0

0

0

Transport

0

0

0

0

150.000 kr.

150.000 kr.

150.000 kr.

450.000 kr.

80.000 kr.

80.000 kr.

80.000 kr.

240.000 kr.

0

0

0

0

PR og kommunikation

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

45.000 kr.

Revision, bogholderi, kopi,
kontor m.v.

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

45.000 kr.

Udvikling af
undervisningsmateriale og
nye arrangementer

30.000 kr.

30.000 kr.

30.000 kr.

90.000 kr.

0

0

30.000 kr.

30.000 kr.

640.000 kr.

640.000 kr.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Produktion
Lokaler
Køb af eksterne ydelser
(f.eks. konsulenter)

Evaluering (konsulentydelse)

I alt

670.000 kr. 1.950.000 kr.
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Finansiering

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget
/ikke
bevilget

Region Midtjylland

300.000 kr.

300.000 kr.

300.000 kr.

900.000 kr.

Søges

20.000 kr.

20.000 kr.

20.000 kr.

60.000 kr.

Søges

Stat

0

0

0

0

EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)

0

0

0

0

Private fonde
(Augustinusfonden,
Oticonfonden, Nordea Lokal
Fonden, Spar Nord Fonden
m.fl.)

80.000 kr.

80.000 kr.

80.000 kr.

240.000 kr.

Søges

Egen medfinansiering Aarhus Jazz Orchestra
(projektlederløn, musikerløn,
kontor, nodemateriale,
produktion m.v.)

95.000 kr.

95.000 kr.

95.000 kr.

285.000 kr.

Bevilget

Egen medfinansiering Aarhus Musikskole
(løn til undervisere)

50.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

150.000 kr.

Bevilget

Egen medfinansiering - Det
Jyske Musikkonservatorium
(brug af lokaler og teknisk
udstyr)

55.000 kr.

55.000 kr.

55.000 kr.

165.000 kr.

Bevilget

Egen medfinansiering musikskoler
(brug af lokaler og
instrumenter, samt løn til
undervisere)

50.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

150.000 kr.

Bevilget

Egen time-medfinansiering i kr.

0

0

0

0

Andet

0

0

0

0

650.000 kr.

650.000 kr.

Kommune(r)
(Musikpuljen, Aarhus
Kommune)

I alt

650.000 kr. 1.950.000 kr.
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Secret Hotel
Christine Fentz
Valdemarsgade 1G, 8000 Aarhus C
admin@secrethotel.dk
50556263

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 28. januar 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

Symposiet EARTHBOUND 2020 (sept.), og
residensprogrammet Earthwise/Jordvis, som løber før og efter
symposiet.

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

FNs Klimamål er en del af inspirationen til projektet:
Fire residenspar, hver bestående af 1 kunstner og 1 forsker,
arbejder 1 mdr. sammen på arbejdsophold, fire steder i
regionen.
Alle fire arbejdspar har forpligtelse til at formidle deres arbejde
undervejs – til hvilken målgruppe og i hvilke kadancer aftales
nærmere udfra deres fokus, og den lokale medvært.
Residensforløbets arbejdsfelt er tematikkerne for
EARTHBOUND: Multispecies/andre entiteter end mennesket –
fx dyr, mikroorganismer og landskaber – og hvordan disse har
det og vil få det i den klimakrise vi er i.
Fx kunne man forestille sig arbejdspar ml. billedkunstner og
geolog, danser og agronom, lydkunstner og kemiker, osv.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Vi ønsker at formidle hvordan det tværdisciplinære arbejde
mellem forskning og kunst kan udvikle gamle og nye løsninger
på de komplekse problemer og udfordringer, som vi står med
nu og i fremtiden – indenfor klima, samliv med andre
skabninger, fødevaresikkerhed, etc.
Man kan sige at FNs Klimamål har indhentet det arbejde, som
Secret Hotel allerede har lavet i flere år: Fokus på den
naturlige verden og de andre skabninger, der også bebor
kloden (bl.a. gennem vores flerårige projekt Landscape
Dialogues, med både egenproduktioner, gæstespil,
residensophold, kompentenceløft, etc.)
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Residensforløbet Earthwise bliver en væsentlig del af
symposiet EARTHBOUND 2020. En videreudvikling af
symposiesuccesen fra 2018, hvor eksperimenterende
formidlingsformater var omdrejningspunktet for videndeling
mellem kunstnere, forskere og andre interesserede.
Igennem de ønskede residensforløb skabes netværk på tværs
af regions- og landegrænser, da vi inviterer nationale og
internationale kunstnere og forskere i residens flere steder i
Region Midtjylland. Samarbejdspartnere og værter for
forløbene vil medskabe rammerne for offentlige
formidlingsarrangementer, hvor kunstner og forsker skal dele
fra deres tværfaglige arbejdsforløb. Fire residensforløb, der
skal udfordre både kunstner og forsker i deres vante
arbejdsrammer, samtidig med at lokale miljøer i regionen får
mulighed for et unikt kig ind i maskinrummet på tværfagligt
samarbejde, når det er allermest spændende.
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Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:

Projektets konkrete mål

- At der skabes produktive og optimale arbejds- og
opholdsrammer for de fire arbejdspar, og at de dermed kan
levere spændende formidling før, under eller efter deres
samarbejdsperiode – til meget forskelligartede
publikumsgrupperinger rundt i regionen.
- At forskning sanseliggøres gennem kunstens metoder, og
nutidens udfordringer bliver håndgribelige og måske
overskuelige.
- At begge personer i arbejdsparret får udvidet deres
horisonter, arbejdsfelt og -metoder.
- At vidt forskellige borgere i Region Midt oplever et møde med
det tværdisciplinære felt, som en kunstner og en forsker fra
humaniora eller science/technology vil præsentere.
Vi ved af erfaring at dette kan skabe større interesse for
forskning blandt børn, større forståelse blandt voksne for hvad
det er som mere ”ukonkrete” forskningsområder beskæftiger
sig med, og også en større forståelse af verdens intrikate
samspil og indbyrdes afhængigheder. Mao. større sensitivitet
overfor hvordan verden består af balancer og forbindelser,
som vi alle er en del af.
- At et antal borgere får aha-oplevelser om hvad kunsten kan i
anderledes rammer, og aha-oplevelser om væsener på denne
klode.
(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Minimum fire, snarere 12-20 åbne døre & mindre
præsentationer, v/ arbejdsparrene.
Der kan desuden blive andre typer; fx workshops, etc.
Min. fire opførelser af en af Secret Hotels
vandringsforelæsninger, i ft. med residensparrenes arbejde.
1 stk. internationalt symposium over fire dage med ca. 100
deltagere & oplægsholdere, forestillinger, forestillingsuddrag,
koncert, etc. Herunder også åbne dage under symposiet, så
diverse borgere kan ”stemple kort ind” i symposieforløbet.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Fire residenforløb, alle for 1 kunstner og 1 forsker (fra
Science-Technology, Antropologi, eller andet). Hvert ophold 1
mdr., et sted i Regionen, i samarbejde med lokal partner.
Hvert residenspar har formidlingsforpligtelse, som tilpasses
deres fælles undersøgelse og hvilken vært de har, herunder
også hvilken aldersklasse de skal formidle til.
Der vil blive udsendt call i forskellige fora & netværk, og via
vore direkte kontakter vil vi direkte sørge for at mange
forskellige hører om muligheden. Formodentligt skal vi også
tilbyde at sætte arbejdsparrene sammen, da dette
samarbejdsfelt endnu er ret nyt.
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Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Råskitse:
Første call udsendes efteråret 2019
Deltagere udvælges vinteren 2019/20.
2 ophold før EARTHBOUND 2020 (september) – dvs.
sommeren 2020
September 2020: Symposiet EARTHBOUND
2 ophold efter – dvs. oktober 2020. (disse par skal fremlægge
deres intentioner & planer under EB).
Vinteren 2020/21 – publikation for EB og residensforløbene
klar.
Evt. efterfølgende artikeludgivelser o.a. fra forskere og
kunstnere.

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

Secret Hotel – kunstnerisk leder Christine Fentz, og
projektkoordinator Vibeke Holm – er projektansvarlige i det
overordnede arbejde med både symposie og residensforløb.
Hvert residenspar er hos en lokal vært, fx Aros Museum.
Hver vært har en repræsentant i en rådgivnings- /
styregruppe, så erfaringer i forberedelse, formidling og
dokumentation kan deles undervejs, og også nye forbindelser
udvikles mellem partnerne. Der vil desuden være en (delvist
overlappende) styregruppe for selve symposiet EARTHBOUND.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Vi skal holde møder med Gl. Estrup og Kulturprinsen Viborg i
februar (kunne desværre ikke nås før 28.1.).
Partnerskaberne er derfor stadigt åbne; vi har med vilje kun et
skelet for residensprogrammet, så partnerne kan være med til
at forme den endelige struktur.
Vi har Letter Of Intent fra Aros Kunstmuseum,
og som det kan ses i vedlagt mail også interesse fra
Kulturprinsen Viborg.
Dvs. at Aros er vært for 1 par, Kulturprinsen vil sikkert finde
værter for 1-2 par. 1 par vil arbejde hos Secret Hotel, Mols
Bjerge. Vi mangler derfor formodentligt kun 1 konkret vært.
Vi regner med at Interacting Minds Center, Aarhus Universitet
er involveret – hvordan skal præciseres. Desuden håber vi at
MoMu bliver involveret.
I de næste uger vil vi desuden kontakte Vestjyllands Højskole
og koregraf Lise Hovesen, samt Gl. Estrup, m.fl.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Vi er desuden i dialog med en række udenlandske partnere,
som vil bidrage på forskellig vis.
Residensprogrammet er en del af det internationale
symposium EARTHBOUND 2020 – alle fire residenspar skal
fremlægge under symposiet for de internationale deltagere.
EARTHBOUND 2020 planlægger en publikation, som vil være
både om symposiet og om residensprogrammet.
Vi håber at EARTHBOUND finder sted igen i 2022 – dette lange
planlægningsstræk, giver mulighed for at særligt
residensprogrammet Earthwise kan udvikles til en Version 2.0
udfra erfaringerne i 2020.
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Vi kunne forestille os nogle faglige udvekslingsforedrag til
nogle af de residenscentre, der findes i Jylland – for
scenekunst og for billedkunst; både gamle og nye (fx NyMalt i
Ebeltoft).
Skal lige opryddes hvad der passer hvor.
Resultaterne og læringen formidles løbende under
residensopholdene, hvor kunstneren og forskeren har den
førnævnte formidlingspligt til et offentligt arrangement.
Alle 4 residenspar deltager i EARTHBOUND 2020. Her deles
læring, resultater og refleksioner fra processen fra de 2 par
der har gennemført deres residensforløb. De 2 par der har
residensophold efter EARTHBOUND vil præsentere ideer,
tanker og planer for deres planlagte residensophold.
Efter EARTHBOUND 2020 og efter endte residensforløb for alle
4 par venter publikationen for bidragsydere til symposiets
indhold. Her vil hvert af de 4 par bidrage med tekstmateriale
til publikationen omkring deres arbejdsforløb, læring og
refleksioner.
Vi vil have nogle evalueringsværktøjer til de grupperinger, som
residensparrene møder. Desuden et kort evalueringsskema til
værterne og andre partnere.
Endelig vil vi mødes med værterne og andre partnere til et
evalueringsmøde, som også kan afdække ønsker om evt.
fremtidige samarbejdsidéer.

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?

EARTHBOUND 2020 laves som en konsekvens af vores succes
fra symposiet i 2018, hvor Region Midt støttede med et mindre
beløb.
I residensforløbene møder kunstner og forsker hinanden i et
ligeværdigt arbejde, hvor de begge skal bevæge sig ud af deres
vante område, endda i ft. terminologier. Hvad betyder fx ’natur’
for den ene og for den anden; hvilke verdenssyn indlejret i
deres arbejdsmæssige dannelse? I kunsten er der meget
proces, i videnskaben er der meget hypoteseafprøvning.
Hvordan kan disse tilgange udfordre og berige hinanden?
Denne rejse igennem samarbejdet vil være interessant at høre
om for diverse andre borgere. Begge parter i hvert par vil få
deres faglighed udvidet og perspektiveret, også gennem nye
værktøjer og arbejdsformer.
Interdisciplinært arbejde mellem forskning og kunst er et
område i stor udvikling i disse år. Earthwises tilgang er del af
spydspidsen i dette felt og voksende miljø – fx har vi just mødt
stor interesse på ”Multispecies Storytelling in Intermedial
Practices”, et internationalt symposie på Linnéuniversitetet i
Växjö, Sverige.
De fire arbejdspar møder borgere i forskellige aldersklasser i
Region Midt ved de offentlige formidlingsarrangementer. Her vil
parrene formidle deres proces, overvejelser og evt. resultater
for publikum i nærområdet hos residensværten. Dette muliggør
nye indsigter, interesser og videndeling både for
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residensparrene, men også for de involverede
publikumsgrupper. Såvel som uforudsete aha-oplevelser!
Et residensforløb med offentlige formidlingsarrangementer, er
et vigtigt element dels i residensophold, dels specifikt i at
formidle tværfagligt arbejde til andre. Kunstnere og forskere
har forskellige traditioner for, hvordan de formidler og det
bliver interessant og lærerigt at opleve nye formater, når disse
forskellige fagligheder formidler fra deres fælles arbejde.
Vi ønsker at invitere internationale kunstnere og forskere i
residens i dette projekt, da vi gerne vil bringe forskellige
fagligheder, kulturer og verdenssyn sammen i Region Midt.
Residensforløbene muliggør netværksdannelse på tværs af
geografi og faglighed, når nationale og internationale kunstnere
og forskere møder værter, institutioner og borgere.
Netværk, samarbejdspartnere, kunstnere, forskere og borgere
vil alle være en del af den læring som vi får ud af
residensforløbene omkring EARTHBOUND 2020. Som nævnt
planlægger vi også en EARTHBOUND 2022, ligesom der vil
laves en publikation fra residens & symposie. Processen
omkring disse residensforløb vil blive bragt videre med i
udviklingen af best practice.
Regional betydning
Residensforløbene giver borgere, samarbejdspartnere og
Hvilken betydning har
værter mulighed for et unikt indblik i det tværfaglige
projektet for udvikling af det maskinrum mellem kunstner og forsker, og få ny viden om
regionale kulturliv?
både kunstnerens og forskerens arbejdsproces.
Samarbejdspartnere og værter får erfaring med at gæste et
tværfagligt arbejdsfællesskab, som forhåbentlig kan inspirere
til at skabe flere typer aktiviteter i fremtiden, både i
samarbejde med os og på eget initiativ.
Kunstner og forsker engagerer sig i en lokalitet og dette kan
skabe grobund deres lyst til at involvere sig i fremtiden med
steder i Region Midt.

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.
Dette er en første, optimistisk skitse. Vedlagt er også en absolut første skitse ang. selve
Earthwise, residensprogrammet. Vi eftersender supplerende materiale.
År 1

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektass., PR, kok og teknikere
Kunstnerisk leder og kurator
Kunstnerhonorarer
Forskerløn
Administrativt personale
Produktion inkl. Lokaler
Rejse, ophold og forplejning
PR, formidling og publikation
Revision

År 2

År 3

I alt

240.000
168.000
105.000
130.000
23.400
10.000
115.000
125.000
125.000
10.000
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I alt

Finansiering

1.051.400

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget

Region Midtjylland
300.000
Kommune(r)
75.000
Stat
100.000
EU/Nordisk Ministerråd (eller
300.000
lign.)
Private fonde
100.000
Ikke bevilget
Samarbejde Aarhus Universitet
106.400
Ikke bevilget
Egen time-medfinansiering i
30.000
Bevilget
kr.
Andet – deltagerbetaling
40.000
Forventet
I alt
1.051.400
NB - REVIDERET VERSION TILSENDES med detaljer.
Vi vedlægger også en absolut første skitse til budget for residensdelen Earthwise. Et eksempel
på inhouse fra en partner kan ses i Letter Of Intent.
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ANSØGNINGSBUDGET
Projekttitel
Projektansvarlig
Projektperiode

Earthwise Residens 2020
Secret Hotel
2019-2020

Indtægter

Budget

Bevilget: Statens Kunstfond

kr

50.000

Ansøges: Region Midtjylland (NB, se også symposiebudget)

kr

20.000

Ansøges:
Ansøges:
Ansøges:
Ansøges:

kr
kr
kr
kr

20.000
160.000
200.000
100.000

Aros Kunstmuseum, inhouse - Letter of Intent
Andre regionale værter, inhouse

kr
kr

76.000
70.000

Øvrige: Deltagerbetaling

kr

16.000

Aarhus Kommune
Private fonde
Nordisk Kulturkontakt (samme midler som til residens)
Nordisk Kulturfond (anden ansøgningsrunde end til symposie)

Indtægter i alt
Vælg…
Udgifter

kr
712.000
Ansøgt
Budget

Kunstnerhonorar/løn:
Kunstner, 1 pers. i 1 måned

kr

30.000

Forsker, 1 pers. i 1 måned
Kunstner, 1 pers. i 1 måned
Forsker, 1 pers. i 1 måned

kr
kr
kr

30.000
30.000
30.000

Kunstner, 1 pers. i 1 måned
Forsker, 1 pers. i 1 måned

kr
kr

30.000
30.000

Kunstner, 1 pers. i 1 måned
Forsker, 1 pers. i 1 måned

kr
kr

30.000
30.000

Kurator Christine Fentz, 1 md.
I alt

kr
kr

30.000
270.000

kr
kr

60.000
60.000

Materialer og leje/køb af udstyr, 4 * 20.000
Øvrige lokaler
Lokaleleje, arbejdsrum, 4 * 10.000
Øvrige produktionsomkostninger
I alt

kr
kr
kr
kr
kr

80.000
40.000
120.000

Administration
Administration, herunder bogholderi

kr

10.000

Administration i alt

kr

10.000

Rejse og ophold
Rejseudgifter internationalt, 4 * 8.000
Lokal transport, 4 * 2.000

kr
kr

32.000
80.000

Ophold, 2 pers. i 1 måned, 4 * 30.000

kr

120.000

Forplejning og mødeudgifter, 4 * 5.000

kr

20.000

Rejse og ophold i alt

kr

252.000

Udgifter i alt

kr

712.000

Resultat

kr

Aflønning af andet personale:
Projektkoordinator, 2 mdr.
I alt
Produktionsomkostninger

-

ANSØGNINGSBUDGET EARTHBOUND SYMPOSIUM 2020
Projekttitel
Projektansvarlig
Projektperiode

EARTHBOUND
Secret Hotel
2020

Indtægter

Budget

Statens Kunstfond

kr

100.000

Region Midtjylland (NB, se også residensbudget)

kr

300.000

Aarhus Kommune

kr

80.000

Aarhus Universitet/dramaturgi (lokaler, løn, stud.medhjælp)

kr

106.400

Secret Hotel, egenfinansiering (administration samt arbejdstimer)

kr

60.000

Performing Arts Platform (morgenbriefings)
Private fonde

kr
kr

5.000
82.000

Nordisk Kulturkontakt (samme midler som til residens)
Nordisk Kulturfond (anden ansøgningsrunde end til symposie)

kr
kr

200.000
80.000

Syddjurs Kommune
Deltagerbetaling

kr
kr

10.000
28.000

Indtægter i alt
Vælg…
Udgifter

kr
Ansøgt

1.051.400
Budget

Kunstnerhonorar/løn:
Medvirkende kunstnere og oplægsholdere, 25 pers.

kr

130.000

Kurator og kunstnerisk leder Christine Fentz, 3 mdr.
Aarhus Universitet, inhouse forsker

kr
kr

105.000
23.400

I alt

kr

258.400

Projektkoordinator, 8 mdr.
Projektassistent, 2 mdr.
Teknikere
PR-medarbejder, 4 mdr. deltid

kr
kr
kr
kr

240.000
50.000
30.000
50.000

Studentermedhjælpere, inhouse AU
Konceptudvikling af mad til symposium

kr
kr

8.000
30.000

I alt

kr

408.000

Produktionsomkostninger
Materialer og leje/køb af udstyr

kr

15.000

Øvrige lokaler
Lokaler på Aarhus Universitet, afdeling for dramaturgi, inhouse
Øvrige produktionsomkostninger
I alt

kr
kr
kr
kr

20.000
75.000
5.000
115.000

PR og formidling
Annoncer
Grafisk design
Trykning af postkort, plakater, program
Publikation inkl. redaktion
Dokumentation video/foto
PR og formidling i alt

kr
kr
kr
kr
kr
kr

5.000
5.000
5.000
100.000
10.000
125.000

Administration, herunder bogholderi

kr

20.000

Administration i alt

kr

20.000

Persontransport
Gruppetransport og fragt

kr
kr

35.000
20.000

Ophold, medvirkende kunstnere/oplægsholdere

kr

30.000

Forplejning, både oplægsholdere og betalende deltagere

kr

35.000

Morgenbriefings inkl. morgenmad

kr

5.000

Rejse og ophold i alt

kr

125.000

Udgifter i alt

kr

1.051.400

Resultat

kr

Aflønning af andet personale:

Administration

Rejse og ophold

-

Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Aarhus Litteraturcenter
Jette Sunesen
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
jette@litteraturen.nu
2920 9044

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 28. januar 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

BOGGODS – et netværk for litteratur
(Der søges til et etårig forprojekt)
Netværket er et tværkunstnerisk litterært netværk for mikroforlag,
boghåndværker, forfattere og andre, der tør eksperimentere med
litteraturen, og som sætter det kunstneriske og håndværksmæssige i
centrum. Formålet er at skabe netværksaktiviteter, udviklingsworkshops og en formidlingsplatform for medlemmernes arbejde og
udgivelser for at nå ud til nye læsere og samarbejdspartnere.
Det tværfaglige samarbejde mellem forfattere, mikroforlag, grafikere,
illustratorer, trykkerier og bogbindere er omdrejningspunktet.
Netværket vil fokusere på kunstneriske processer, arbejdsformer og
præmisser samt udviklingspotentialer og på at styrke og udvikle det
faglige fællesskab. Aktiviteterne vil blive udviklet i dialog med medlemmerne og samarbejdspartnere.

Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Vi vil med BogGods sætte øget fokus på de mindre, men meget
kreative kræfter i forlagsbranchen, som er bosiddende i Midtjylland.
Netværket skal styrke fællesskabet og løfte niveauet af bogproduktion
og litteratur i regionen. Vi er overbeviste om, at der via møder på
tværs af fagpersoner i bogbranchen, kan udvikles nye, stærke
bogudgivelser og udvikles nye idéer til bogens udformning og den
litterære formidling. I forlængelse af regionens kulturpolitik vil vi bl.a.
have fokus på samspil mellem kultur (forfattere, designere mv.) og
erhverv (trykkeri, bogbinder mv.), at afsøge nye samarbejder på
tværs af regionen og kunstneriskudvikling.

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
At styrke kendskabet til hinanden og de faggrupper (forfattere, forlæggere, grafikere, bogbindere, trykkerier), der skal til for at skabe
bogproduktion i region Midtjylland. Vi vil i kraft af møder og workshops løbende sætte fokus på udviklingspotentiale og vidensdeling.
Succeskriteriet er at skabe vigtige fællesskaber, møder og workshops
mellem fagpersoner i branchen, skabe et større kendskab til hinanden, for på den måde at inspirere til nye, interessante produktioner
i fremtiden. Bogen er det medie, der gør, at litteraturen finder vej til
læserne og publikum, og dette vil vi kommunikere ud med en messe,
hvor værkerne samt nye samarbejder og arbejdsformer vises frem.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
I løbet af det etårige forprojekt vil kortlægge området (mikroforlag,
boghåndværker mv.) i Region Midtjylland, gennemføre et
udviklingsmøde, to workshops og en litteraturmesse for at formidle
medlemmernes produkter.
Målet er at få en netværksgruppe på ca. 40 personer på tværs af
regionen.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Vi vil holde et udviklingsmøde foråret 2018 med folk fra de forskellige
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faggrupper (forfattere, grafikere, kunstnere, forlæggere, bogtrykkere
og bogbindere) fra regionen med fokus på at få udviklet netværket,
messen og de workshops, som skal finde sted i efteråret 2019. Et
eksempel kan være en workshop i kreative processer, såsom grafisk
design og redaktionsarbejde/tekstkritik for at skabe gode læseoplevelser.
Udstillingsvinduet/messen BogGods vil blive en formidlingsplatform
med stande, oplæsninger og debatter. Mellem standene vil vi
integrere workshops og levende arbejdspladser.
Vi har vedhæftet fotos fra BogGods 2018 for at vise det potentiale,
det har som formidlingskanal af netværkets aktiviteter mv.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

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

Ledelse: Jette Sunesen, Aarhus Litteraturcenter (ansvarlig for
netværket), Allan Lillelund Andersen (projektleder) og Therese Helga
Emborg (projektmedarbejder) begge Forlaget Silkefyret er
projektansvarlige på netværksaktiviteterne og bogmessen.

Marts: Research og invitation af aktører til netværket og bogmessen
April/maj: Udviklingsmøde og PR udarbejdes
Juni: Afvikling af BogGods – litteraturmessen
August: 1. workshop
Oktober: 2. workshop
November-december: Afholdes evaluerings- og udviklingsmøder og
forprojektet afsluttes med en evalueringsrapport

Netværksgruppe på 40 personer på tværs af regionen, der løbende vil
blive inviteret til workshops, netværksmøder og til BogGods-messen.
Der vil blive nedsat en sparringgruppe på fem personer på tværs af
regionen og fagområder.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Samarbejdspartnere: Booklab i Skanderborg ved Søren Hørdum
(forlag og bogudvikler), Hald Hovedgård (samarbejdspartnere og
venue til afvikling af workshops), Æther Publishing i Gl. Ry (forlaget
arbejder med grafisk og illustrativt materiale), Antipyrine i Ebeltoft
(forlaget eksperimenterer med bogens udformning), Maria Molbech
(Molbech Studio), Lars Hedegaard (bogbinder), Specialtrykkeriet i
Viborg, Ecograf i Brabrand og Krabbesholm Højskole ved Skive (bl.a.
speciale i litteratur og grafisk design).

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Vi vil efter forprojektet videreføre projektet i en tre årlig udviklingsperiode med det mål at nå frem til netværkets mere langsigtede
forankring og form.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Via evalueringsskema, fokusgruppeinterviews og som en
publikumsundersøgelse på bogmessen.

Evalueringen sendes ud til deltagere, samarbejdspartnere mv. Der vil
både blive foretaget en evaluerings af interne netværksaktiviteter og
den del, der henvender sig til publikum (Bogmessen BogGods).

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?

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

Med workshops, netværksmøder og ikke mindst oplæg/talks skal
netværket inspirere til endnu flere produkter og samarbejder mellem
de forskellige fagområder, som grafisk arbejde, litterære miljøer,
bogbindere mm. Det er altså gennem møder og inspirerende oplæg, at
vi vil fremme produktskabelse indenfor forlagsarbejde og visuel
litteratur.
I selve udviklingsperioden vil der komme fokus på internationalt
samarbejde, i første omgang nordiske samarbejder. Projektledelsen og
samarbejdspartnere har nordiske kontakter, som netværket kan drage
fordel af. Vi vil gerne invitere internationale samarbejdspartnere til
workshops og til at deltage i bogmessen.

(Maks 5-10 linjer)
Vi vil med BogGods udvikle mikroforlagene og bogproduktionen i
regionen og samle den viden og de kompetencer, som regionens
fagfolk og ildsjæle besidder. Vi vil desuden sætte et markant fokus på
området og formidle det til bl.a. BogGods.
Netværket skal med synergi og synliggørelse løfte det regionale
kulturliv på litteraturområdet.

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
Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion – bogmesse,
workshops
Møder/kurser – udviklings-,
evaluerings- og netværksmøder
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

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

År 1

År 3

I alt

40.000
40.000
3.000
110.000
10.000
5.000
25.000
3.000
2.000
238.000

I alt

Finansiering

År 2

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

119.500
50.000
30.000

Bevilget
Ikke bevilget

15.000
10.000

Bevilget
bevilget
4

mv.
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt

13.500

bevilget

238.000
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Horsens Teaterfestival, Horsens Kommune
Maria Suh
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
masu@horsens.dk
24677680

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 28. januar 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
Scenekunst og sundhed
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

Projektet ønsker at skabe et udviklingsprojekt med henblik på
at skabe en række netværksarrangementer for
scenekunstnere, der arbejder i krydsfeltet mellem scenekunst
og sundhed. Arrangementer, som dels bygger på en afdækning
af, hvem der arbejder i dette krydsfelt og dels på at
videnudveksle og udvikle arbejdsmetoder.
Den viden, der bliver udviklet bliver formidlet på Fagligt Forum
på Horsens Teaterfestival samt på Morgenbriefing på
Performing Arts Platform. På sigt kan der arbejdes på at koble
sig på det større Kultur og sundhedsnetværk, som Silkeborg,
Holstebro og Universitetet arbejder på.
Udviklingsprojektet er et samarbejde med Performing Arts
Platform, Aprilfestival, som er Danmarks største festival for
børne- og ungdomsteater samt Udviklingsplatformen for
Scenekunst.
Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Vi ønsker at skabe en række netværksarrangemnter for
vidensudveksling og vidensudvikling mellem scenekunstnere,
der arbejder i krydsfeltet mellem kunst og sundhed. Viden, der
kan skabe udvikling indenfor feltet. Viden, som bliver udforsket
og udfordret via konferencer og oplæg. På den måde skaber vi
synlighed om de tiltage der allerede er i regionen for derved at
kunne inspirere andre scenekunstnere. Der skabes ny læring
og viden, som deles med andre.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Gennemførelse af nedenstående aktiviteter
Egne initiativer fra scenekunstnere og producenter til
vidensdeling
Større opmærksomhed på feltet mellem scenekunst og
sundhed

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Region Midtjylland
2 konferencer på Horsens Teaterfestival
1-2 årlige oplæg på Performing Arts Platform
I resten af landet
1 konference i Hjørring i 2019 i forbindelse med Aprilfestival
1 debat på Kulturmødet på Mors i 2019 og evt i 2020
1 konference i Holbæk i 2020 i forbindelse med Aprilfestival
1-2 årlige oplæg på Scenekunstens Udviklingsplatform i
København
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Under Horsens Teaterfestival vil der på festivalens Faglige
Forum blive sat fokus på scenekunst og sundhed. Det endelige
emne bliver sat efter konferencen på Aprilfestival, der vil
sende et stafetspørgsmål videre til Horsens. En arbejdsgruppe
bestående af scenekunstnere og folk fra sundhedssektoren vil
herefter gå i gang med planlægningen af programmet for
dagen. Dagen vil belyse scenekunst og sundhed og vil invitere
scenekunstnere fra Region Midtjylland til at dele deres
erfaringer. Ud fra denne dag vil der blive udledt et spørgsmål,
som sendes videre til Aprilfestivalens konference i 2020, som
herefter gentager proceduren. Udviklingsprojektet slutter med
Horsens Teaterfestival i 2020.
Imellem konferencerne bliver der stillet
delspørgsmål/refleksioner, som bliver drøftet på Performing
Arts Platform i Aarhus, der hver onsdag holder en
’morgenbriefing’, hvor kunstnere og producenter bliver
inviteret indenfor for at fortælle om deres projekter. 1-2 af
disse morgner bliver stillet til rådighed for nogle af de
scenekunstnere, som arbejder i dette felt, og som vil dele og
stille deres viden til rådighed.
Vi vil generelt arbejde med formen at udvikle viden på
baggrund af viderestillede spørgsmål/refleksioner, som vi tror
på er med til at rykke og skubbe til folks viden.
Der arbejdes med et forankringsboard, som har til opgave at
trække store linier fra konferencerne og stille refleksive og
fremadrettede spørgsmål og forundringer, som arbejdes videre
med.

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

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Forår 2019: 1. oplæg på Performing Arts Platform
20. september 2019: Fagligt Forum, Horsens Teaterfestival
Efterår 2019: 2. oplæg på Performing Arts Platform og
delevaluering
Forår 2020: 3. oplæg på Performing Arts Platform
September 2020: Fagligt Forum, Horsens Teaterfestival
Efterår 2020: Evaluering og fremtidsscenarie
Projektet er et partnerskab mellem Horsens Teaterfestival og
Performing Arts Platform samt scenekunstnere, der
beskæftiger sig med scenekunst og sundhed. De to partnere
mødes og planlægger forløbet samt hvordan der strategisk
bliver arbejdet med vidensudveksling, vidensudvikling samt
netværk.
Konferencen er en del af Horsens Teaterfestival og bliver
planlagt af en arbejdsgruppe.
Oplæggene på Performing Arts Platform bliver til på baggrund
af udvælgelse af Platformens leder Charlotte Mors.
Projektet er en del af et større landsdækkende samarbejde
mellem Horsens Teaterfestival, Aprilfestival (TeaterCentrum),
Performing Arts Platform samt Udviklingsplatformen for
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Scenekunst. Samarbejdet handler om at sætte fokus på
scenekunst og sundhed.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Netværksarrangementerne er tænkt som et udviklingsprojekt,
hvor vi i først omgang vil sætte fokus på området og
introducere nogle af de scenekunstnere, der allerede nu
arbejde i dette krydsfelt, med henblik på at inspirere andre. Vi
er blevet gjort opmærksomme på et større netværk i regionen
for Kultur og sundhedsnetværk, som Silkeborg, Holstebro og
Universitetet arbejder på. Det vil være hensigtsmæssigt at
arbejde på en forankring i dette netværk.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Resultater og læring er gennemgående for dette projekt og
selve kernen i det. Der deles løbende via konferencerne og
oplæggene.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres løbende i forhold til refleksive snakke med
de deltagende kunstnere og producenter i netværket. Der ud
over evalueres konferencerne med et evalueringsskema til
deltagerne. Da vi hele tiden befinder os i en refleksiv proces,
hvor vi undres og stiller spørgsmål er evalueringen løbende, og
der rettes løbende ind.

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?

Der er mange måder at arbejde med scenekunst og sundhed.
Udvikling af forestillinger sker på mange måder, og vi ønsker at
synliggøre disse muligheder og være med til at udvikle dem, så
vi kan skabe endnu bedre kunst – som kan skabe endnu bedre
oplevelser for publikum og kunstnere i samskabelsen og
oplevelsen.
På den måde tror vi på, at der bliver skabt flere nyskabende
scenekunstneriske forestillinger og at vidensdelingen bliver
stærkere.
Yderligere vil der også kunne åbnes op for at indhente viden fra
andre kunstarter, som også vil kunne inspirere til egen praksis
og eventuelle samarbejder.
(Maks 5-10 linjer)
Et stærkere samarbejde mellem scenekunstnere skaber bedre
projekter og forestillinger. Der skabes nye sammenhænge og
muligheder for nye co-produktioner. Bedre netværk og veje
ind i sundhedssektoren og best practise.

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.
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Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Fagligt Forum, Horsens
Teaterfestival
Morgen Briefing, Performing Arts
Platform
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

År 1

År 2

År 3

I alt

0

0

0

0

0
0
7500
30000

0
0
7500
3000

0
0
0
0

0
0
15000
60000

5000

5000

0

10000

0

0

0

0

5000
0
2000
49500

5000
0
2000
49500

0
0
0
0

10000
0
4000
99000

År 1

År 2

År 3

I alt

24750
0
0
0

24750
0
0
0

0
0
0
0

49500
0
0
0

24750

24750

0

49500

80000

80000

0

160000

129500

129500

Bevilget/ikke
bevilget
Søges

259000
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Foreningen GRASSLANDS, CVR: 40147594
Lene Noer
Kybehuse 58
7870 Roslev
29612343

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 28. januar 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
Projekt STOL – et tværfagligt innovationsprojekt
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

Et tværfagligt, borgerinvolverende udviklingsprojekt for design,
kunst og håndværk, der udspringer af borgernes ønsker om at gøre
landdistrikterne attraktive for unge og tilflyttere. Grasslands
projekt STOL vil samle fagfolk, institutioner, beslægtede
projekter, og borgere i alle aldre ,om at gentænke, genbruge
og forvandle stoleklassikere, og andre ”siddemøbler” som en
hyldest til Sallings kulturarv som møbelindustri‐klynge. Vi vil
undersøge om vi kan skabe nye alliancer , nye værktøjer og
metoder, nye arbejdspladser og kulturel aktivitet i
landsbyerne. Om kunst, design , læring og kulturelt
iværksætteri kan skabe nye visioner for fremtiden og virke
som katalysator for økonomisk udvikling i landdistrikterne
Projektet bestræber sig på at opfylde mindst 6 af FNs 17
verdensmål: 8, 9, 11, 12, 15 og 17.
Kort beskrivelse af formål:
Formålet med projekt STOL er :
 at skabe tværfaglige lokale regionalte/ internationale
kulturelle miljøer for mennesker i alle aldre med lyst til
at arbejde med træ, genbrug, nytænkning og redesign
af møbler, både på amatør og højt professionelt niveau
 At udvikle nye værktøjer og læringsmetoder
 At skabe fælleskaber omkring indsatsen for cirkulær
økonomi, bæredygtighed og klimamål
 at sætte fokus på det gode håndværk og stimulere flere
unge til at vælge en håndværksfaglig uddannelse
 at etablere en inkubator / innovationsplatform for
kreative og håndværksfaglige mikro-virksomheder,
gennem kunstneriske, kulturelle og faglige aktiviteter.
 At etablere nye regionale, nationale og internationale
partnerskaber med relevante projekter og aktører.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Projektet er en videreførelse af GRASSLANDS arbejde med at
revitalisere landsbyer gennem aktive og medskabende
fællesskaber. Vi ønsker at samle, styrke og inddrage vores
regionale og internationale netværk i en i en fælles indsats om
at imødekomme borgernes udtrykte behov for at gøre
landdistrikterne attraktive for unge familier, tilflyttere og
turister, gennem jobskabelse og kulturelle fælleskaber. Projekt
STOL vil brede erfaringer og aktiviteter ud til så mange
kommuner i Region Midtjylland som muligt, over tid. Vi vil
udvikle workshop / projektmodeller, der kan implementeres
hvor det ønskes
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Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Det primære succeskriterium er om de involverede borgere,
institutioner og virksomheder deltager og engagerer sig. Men
lige så vigtigt er det at lykkes med at stimulere både
eksisterende og nye fælleskaber og skabe nye økonomiske
muligheder for et livsgrundlag i landdistrikterne.
Hvis der om to år er grundlag for at etablere en
eksperimenterende udviklingsplatform for design, kunst og
håndværk efter BAUHAUS forbillede, og en
uddannelsesplatform indenfor diverse håndværksfag,
for unge med forskellige vanskeligheder, er projektet en 100
% succes.

Projektets konkrete mål
1. etablering af lokal forankring gennem lokal styregruppe,
etablering af netværk og partnerskaber, regionalt og
internationalt, udvikling af nye netværk og partnerskaber
2.Research af møbelfabrikkernes historik og research af
klassiske håndværksdyder såvel som ny teknologi
3. Indsamling af stole, produceret i Salling
4. afholdelse af min. 10 workshops om alle aspekter af
møbelsnedkeri, design, træ som materiale, bæredygtig
fremstilling og klassiske og nye værktøjer og metoder.
5. afholdelse af 14 dages internationalt symposium
6. Afholdelse af min. 2 landdistriktsseminarer, erfarings og
vidensdeling
7. Afholdelse af event under Skivemødet
8. Afholdelse af min 4 udstillinger af resultaterne af workshops
og symposium i 4 kommuner i Region Midtjylland
9. afholdelse af min. 8 design-workshops for folkeskoleelever i
Region Midtjylland
10. Udgivelse af kataloger og dokumentation
11. National og international vidensdeling
12. Etablering af udviklingsplatform

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:

Første etape, 2019 – maj 2020, består af:




indsamling af stole fremstillet i Salling, med involvering af
borgere i området
research af historik og indsamling af fortællinger om
møbelfabrikkerne i Salling, gennem interviews af historikere,
arkivarer og møbelfabrikanter
workshops om møbeldesign og møbelsnedkeri, hvor
kunstnere, designere, borgere m.fl. eksperimenterer med
stolen som form, ide og koncept, i samarbejde med
håndværkere og uddannelsesinstitutioner i Skive og andre
kommuner
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workshops om kulturarv kontra nyeste digitale værktøjer (3D
printere, lasercuttere, robotter), samarbejde med Godsbanen
Århus og Århus Arkitektskole
en performativ event i forb.m. Skivemødet, hvor stole fra
Salling danner ramme om fortællinger, lyrik, korsang, debat
mm, samarbejde med Skivemødet, lokale borgere og et lokalt
mandskor
workshops på 5 skoler (10. og 3-6 klasse) i Salling, om
møbeldesign, i samarbejde med Læringsambassaden i Skive
et 2 ugers internationalt symposium for kunstnere, designere,
arkitekter, håndværkere og borgere, hvor ideen om en
udviklingsplatform for design / et stolelaboratorium
eksemplificeres og afprøves. Kunstnere, arkitekter ,
håndværkere og designere fra Finland, Sverige, Danmark,
Holland og Japan deltager.
udstilling af resultater, workshops, performances og
borgerskabte projekter på middelalderborgen Østergård
under symposiet i september
Et seminar om kunst, design, håndværk og
landdistriktsudvikling i samarbejde med Region Midt og
Skive Kommune
forskningssamarbejde med SDU, AAU og KUA
Evaluering
udgivelse af et dokumenterende katalog om proces, metode
og resultater

Anden etape, maj 2020 – december 2020 :
Udvælgelse og udstilling af 20 stole i samarbejde med lokale
møbelproducenter med henblik på produktion
Analyse af potentialet for at etablere en innovativ arbejdsplads i
Salling i samråd med Skive Kommune, Region Midtjylland og lokale
virksomheder
Markedsføring, formidling
EU-fundraising
Internationalt seminar om resultater, landdistriktsudvikling gennem
kunstnerisk iværksætteri, cirkulær økonomi, bæredygtighed.
Tredje etape 2021:
Platformsskabende aktiviteter
Fundraising
Etablering af design/håndværks-udviklingsplatform
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

1. Start: borgerinvolvering og etablering af
borgerarbejdsgruppe – 2018
2. research af historik – januar - juni 2019
3. kuratering af designere, arkitekter, kunstnere,
håndværkere – januar 2019
4

4. møder med samarbejdspartnere, udbygning af
partnerskaber, involvering af eksperter - januar –
februar 2019
5. indsamling af så mange som muligt af de stole der er
blevet produceret på Sallings møbelfabrikker gennem
tiden - januar – april 2019
6. 2 workshops omkring STOL – byg en skammel - ledet
af Skibsbyggere og tømrer Andreas Svane og Peter
Nyby – 19-20 januar og 16-17 februar 2019
7. 2 workshops omkring at skabe en stol og om genbrug
og genskabelse af stole april og august 2019, ledet af
Andreas Svane og Peter Nyby, og henholdsvis en
kunstner og en designer
8. workshops på skoler for børn og unge Læringsambassaden januar - april 2019
9. workshops om bæredygtighed, marts 2020
10. Milepæl 1: Event under Skivemødet, med
indsamlede stole og deres fortællinger, 2 – 4 maj,
udstilling af resultaterne fra skole-workshoppene
11. introduktion om træ som materiale, Træmuseet - maj
2019
12. introduktion til møbelfremstilling, og historikken bag
OD møbler, Træmuseet - juni 2019
13. Milepæl 2: symposium med borgere, kunstnere,
designere, håndværkere 10 - 21. september 2019
14. arrangement og udstilling på Østergård, 21. og 22.
September 2019
15. Milepæl 3: Seminar om landdistriktsudvikling,
september 2019
16. formidling og markedsføring – løbende
17. Milepæl 4: udgivelse af dokumentation december
2019
18. udvælgelse af 20 produktionsegnede stole / bænke til
udstilling januar 2020
19. Milepæl 5: Udstilling af fremstillede stole og
prototyper på bl.a. Horsens Industrimuseum,
Godsbanen m.fl. - efteråret 2020
20. Workshops med borgere, kunstnere, designere og
håndværkere - marts – september 2020
21. markedsanalyse – 2020
22. Workshops for skoleelever i Region Midtjylland –
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efteråret 2020
23. Seminar om kunst og kreativt iværksætteri i
landdistrikter – september 2020
24. platformsskabende aktiviteter, workshops mm. - 2020
25. Milepæl 6 og afslutning: Udviklingsplatformen er
etableret – februar 2021

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

Organisation: Foreningen GRASSLANDS
Projektledelse, kuratering og ideudvikling: Billedkunstner Lene
Noer
Kuratering, projektarbejde og ideudvikling: Billedkunstner ElleMie Ejdrup Hansen
Kuratering, projektarbejde og ideudvikling: Billedkunstner
Birgitte Ejdrup Kristensen
Arbejdende Board: Kätte Bønlykke, Arkitekt, MAA, Århus
Arkitektskole, kuratering, workshopledelse
Niels Frank, Arkitekt MAA, Århus, kuratering, workshopledelse
Anne Mette Hjalager, Århus, Professor ved SDU, forskning i
turisme, evaluering
Søren Vester, Designer, Thise, lokalkendskab og
workshopledelse
Knud Bjerre, Byrådsmedlem, Skive Kommune, lokalkendskab
og lokal netværksformidling
Lokal Styregruppe:
Anne Berggreen, Selde, praktisk arbejde og indsamling af stole
Solvejg Sieg, Junget, praktisk arbejde og indsamling af stole
Simone Bech, Åsted, lokal ambassadør for projektet
Jens Kristian Kristensen, Thorum, praktisk arbejde
Partnerskaber: Andreas Svane, Skibsbygger, Græsted,
håndværksfaglig workshopleder
Peter Nyby, Tømrer, Græsted, håndværksfaglig workshopleder
Jan Sørensen, Multika, Grønning, fagteknisk rådgivning
Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive, værkstedsfaciliteter og
undervisning
Horsens Industrimuseum, vidensdeling og udstillingsplatform
Nikolaj Kirk, Hænder og Huse, projektsamarbejde, netværks og vidensdeling
Læringsambassaden, Skive, Projekt STOL workshops for
skoleelever
Skive College, møbelsnedkerlinjen, faglig rådgivning og
undervisning
Foreningen for Fursundegnen: lokal forankring

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Træmuseet, Oddense, værkstedsfaciliteter og faglig rådgivning
ANDROMEDA, social-økonomisk virksomhed omkring
skibsbyggeri, partner i Erasmus+ projekt om håndværk

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Samtidig med Projekt STOL etableres et Erasmus + K2 for
unge og flygtninge på kanten af arbejdsmarkedet, med henblik
på at oprette en social-økonomisk virksomhed, der uddanner
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

unge i diverse håndværk, specielt tømrer og
snedkerhåndværk. Dette vil fungere som underlag for Projekt
STOL’s fremtid som innovationsplatform, så der både er tale
om læring / empowerment og professionel udvikling, videns og
erfaringsudveksling. Begge dele er tænkt at skulle huses under
samme tag, så de kan drifte sammen.
Efter første fase af projektet udgives et katalog over proces og
resultater, med analyse af samarbejdernes forløb. Samtidig
involverer to PH.D studerende ved KUA GRASSLANDS
projekter i et akademisk studie, og Professor ved SDU, Anne
Mette Hjalager vil bruge projektet i sin forskning.
Vi Planlægger at afholde et landdistriktsseminar i samarbejde
med Region Midtjylland og Skive Kommune, hvor denne
metode til at skabe kulturel aktivitet med basis i at genopdage
kulturarven, parret med ny, cirkulær økonomi, belyses.
Vi afholder formidlende udstillinger og workshops på bl.a
Industrimuseet i Horsens
Vi bruger alle tilgængelige virale medier og internetbaseret
formidling.
Vi afholder min. 2 seminarer i projektperioden
Vi deltager i nationale og internationale konferencer
Vi vil sammensætte et evalueringspanel bestående af en
forsker, en borger, en håndværker og en kunstner / designer,
som vil vurdere og belyse projekt fra hver sin vinkel.
Evalueringen vil blive en del af et afsluttende katalog

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 afprøver et format, hvor vidt forskellige faggrupper,
lægmænd såvel som professionelle, samarbejder, lærer af
hinanden, eksperimenterer og udfordrer hinandens faggrænser.
I dette krydsfelt af kunst, design, håndværk,
borgerinvolverende samskabelse og forskning er der potentiale
for at både produkter, kompetencer, arbejdsformer og
værktøjer innoveres. Det internationale netværk, der deltager i
symposier, workshops og seminarer og løbende
erfaringsudveksles med, garanterer et vedvarende
internationalt udsyn
Regional betydning
Projekt STOL inddrager institutioner, virksomheder, kultur og
Hvilken betydning har
kulturarvsprojekter på tværs af regionen i en indsats for at
projektet for udvikling af det afprøve nye konstellationer og bidrage positivt og
regionale kulturliv?
netværksstyrkende. Vi ønsker at indsamle og formidle viden
og at være med til at skabe overblik over relevante
projekter/aktører. Vores erfaringer, aktiviteter og resultater er
gratis tilgængelige for alle regionens borgere

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.
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År 1

År 2

150.000
250.000
60.000
7.500
25.000

150.000
250.000
60.000
7.500
25.000

81.000
9.500
66.000
50.000
45.000
103.000

50.000
9.500
75.000
50.000

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Styregruppe
Administrativt personale
Transport af materialer og
produkter
Produktion
Møder/kurser
Workshops
Event på Østergård / udstilling
Event under Skivemødet
Symposium: Rejser og ophold,
17 pers.
Indlogering og lokaleleje
Køb af eksterne ydelser
Honorar til kunstnere / designere
mm
PR og kommunikation
dokumentation
Katalog
Skribent, oversætter og lay-out
Revision
Evaluering
Uforudsete udgifter

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Skive Kommune
SKIVE kommune
Stat
Statens Kunstfond
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet LAG midler
træfonden
RealDania
I alt

27.000
35.000
350.000
40.000
50.000
40.000
35.000
25.000
70.000
1.545.000

År 1

År 2

200.000
150.000

100.000

År 3

År 3

I alt

80.000
168.000
40.000
25.000
40.000
35.000
25.000
50.000
50.000
1.190.000

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
bevilget
Ikke bevilget
Bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget

575.000
200.000
200.000

250.000
50.000

300.000
150.000
100.000
575.000
450.000
250.000

140.000
50.000

150.000
40.000

290.000
90.000

Ikke bevilget
bevilget

100.000

100.000

200.000

bevilget

250.000
50.000
100.000
1.190.000

250.000
180.000
100.000
2.735.000

Ikke bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget

100.000

130.000
1.545.000
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens Fermaten
navn)
Kontaktperson

Rikke Andersen

Adresse

Smallegade 4, 7400 Herning

Mail

rikke@fermaten.dk

Telefon

22796050

Information om Region Midtjyllands kulturpulje
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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.
•
Krav:
•

Internationalt udsyn og samarbejde.

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 28. januar 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

Netværk for talentudvikling indenfor rytmisk musik
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Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Med udgangspunkt i regionens spillesteder som kulturelle
kompetencecentre ønsker vi at etablere et netværk, der har
til formål at styrke udviklingen at talent indenfor rytmisk
musik i regionen - udenfor Aarhus. Vi tror på, at vi ved at
styrke den lokale rytmiske scene, kan skabe et tilhørsforhold
og en lokal stolthed blandt unge i lokalsamfundet. Vi ønsker
at styrke hele fødekæden fra det helt nyetablerede unge band
til det ambitiøse lokale orkester med potientiale for at slå
igennem nationalt. Ved at arbejde sammen, udveksle
erfaring, skabe fælles projekter kan vi sikre, at vores lokale
bands får den rette støtte og flere muligheder for at udvikle
sig - bla. ved at komme ud at spille flere koncerter for et
større publikum.

Projektets formål og
succeskriterier

Projektets formål er at skabe et stærkt regionalt netværk, der
kan støtte udviklingen af lokale talenter indenfor rytmisk
musik.
For at sikre udbredelse af projektet i hele regionen forankres
det hos regionens spillesteder.
Vores succeskriterier for projektet er, at unge musikere i hele
regionen ser muligheden for til at udvikle sig musikalsk og
kunstnerisk - også selvom de ikke bor i landets største byer.
Det er også et succeskriterie, at der konkret er bands fra
regionen, der udvikler sig til et national eller endda
international niveau.

Projektets konkrete mål

Et stærkt regionalt netværk med mere end 10 kommuner
repræsenteret.
2 årlige netværksmøder
15 årlige tværkommunale talentkoncerter
6 bands fra regionen, der opnår et kunstnerisk niveau, der
gør dem egnet til at spille på landets regionale spillesteder for
et standart honorar.
2 bands fra regionen der opnår et kunstnerisk niveau, der gør
dem egnet til at spille på udenlandske showcase-festivaller
(ex. Reberbahn Festival eller Eurosonic i Gronningen)
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Første skridt i projektet er etableringen af et netværk,
hvorigennem der kan deles viden og skabes et samarbejde.
Gennem netværksmøder og et digitalt forum skal kortlægges,
hvilke initiativer, der allerede eksisterer i regionen, hvad de
gode erfaringer er, og hvordan der kan etableres et
samarbejde på tværs af kommunegrænser og mellem
organisationer af meget forskellig størrelse og profil.
Der skal etableres konkrete samarbejdsprojekter, eksempelvis
projekter hvor bands fra forskellige områder kan komme ud
og spille, og prøve materiale af foran et fremmed publikum eller projekter, hvor bands møder fagpersoner, der kan hjælpe
dem med at udvikle sig på forskellige områder - performance,
sangskrivning, medie-håndtering.

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

Det er vigtigt for netværkets succes, at de involverede parter,
er indstillet på, at projektet løber over en periode minimum 3
år, så det er muligt at afgøre, hvorvidt indsatsen har haft den
ønskede effekt på det lokale musikmiljø.
Forår 2019:
- Interessetilkendegivelser indhentes og de rigtige personer til
netværket identificeres gennem det lokale spillested.
- Første netværksmøde.
- Planlægning af talentkoncerter i efteråret
Efterår 2019:
- Udveksling af lokale bands på spillesteder i regionen
- Udvalgte bands tilbydes faglig sparring og konsulenthjælp
- Identificering og udvælgelse af bands, der har potentiale til
at indgå i nationale sammenhænge - på sigt internationale
showcases
- Netværksmøde. Evaluering og planlægning af det videre
samarbejde
- Markedsføringsindsats, der sætte fokus på lokalt talent
2020-2021:
- Fortsat udvikling og udveksling af bands på flere niveauer,
fra nystartede til mere etablerede navne.
- netværksmøder hvert halve år
- løbende evaluering af indsatsen
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Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Fermaten, der er regionalt spillested i den vestlige del af
regionen er initiativtager til netværket, og vil som
udgangspunkt varetage ledelsen og organiseringen af
netværket indtil en netværksstruktur er på plads, og ledelsen
evt. kan deles.
Fermaten har i dag et tæt samarbejde med bl.a. Paletten i
Viborg, Bakkehuset i Ikast og Kedelhuset i Silkeborg, som alle
har tilkendegivet, at de har stor interesse i at deltage i et
netværkssamarbejde med fokus på talentudvikling. Også
Generator i Ringkøbing er interesseret i et samarbejde, og det
er Fermatens formodning, at der også blandt regionens øvrige
spillesteder vil være stor interesse, da talentudvikling er et
fokuspunkt på nationalt plan, og udvikling af et godt lokalt
musikmiljø i høj grad kan styrke en bys kulturliv.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Det er idéen med netværket, at det som udgangspunkt
forankres hos de lokale spillested, som besidder en faglig
viden samt et lokalt kendskab. Dog kan selve pladsen i
netværket godt gives videre til andre videns- eller
fagpersoner fra området, ex. musikskolefolk eller
(ungdoms-)kulturhusledere, hvis dette er hensigtsmæssigt.
Derudover tilknyttes andre fagpersoner, der kan styrke
arbejdet med talentudvikling - ex. professionelle
sangskrivere, musikere eller branchefolk, der kan yde
sparring eller fungere som konsulenter på projektet.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Netværket forankres hos spillestederne, da disse er stabile
kulturorganisationer, der er i stand til at videreføre netværket
og har interesse i et stærkt samarbejde i området. På den
måde bliver netværket mindre følsomt for udskiftning i
personkredsen.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Indsatsens resultater vil bliver formidlet via spillestedernes
platforme, som typisk har en god udbredelse i lokalområdet.
Hvis netværket opnår succes, vil det være positivt ifht.
spillestedets profil, ligesom rytmisk musik og ungdomskultur
har høj status på mange medier.
Derfor forventes der et solidt fokus på projektets resultater i
lokalområdet.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres løbende på de halvårlige netværksmøder.

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?

Projektet biddrager til udvikling af nye talenter, bands og
musikere i regionen. Det styrker kompetencerne både blandt
lokale kulturaktører (fra spillesteder, musikskoler el.lign) og
især blandt unge musikere, der får nye værktøjer til at udvikle
sig kunstnerisk og erfaringsmæssigt. Endelig er der muligheden
for at sende de bedste bands fra regionen på internationale
showcases - med mulighed for at finde udenlandske
samarbejdspartnere eller et internationalt publikum.

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

Vi tror på, at den lokale rytmiske scene kan have enorm
betydning for unges tilknytning til det lokalområde, de er
vokset op i. Når man oplever en opblomstring af dygtige
lokale bands smitter det af på de næste generationer af
musikere, der har nogen at spejle sig i og en tro på, at man
også kan opnår succes udenfor de største byer. Det giver
tilmed unge, der ikke selv spiller musik, en stolthed over byen
og et engagement i det lokale 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.

År 1

År 2

År 3

I alt

Projektledelse

10.000

5.000

5.000

20.000

Projektmedarbejdere

25.000

25.000

25.000

75.000

0

0

0

0

Transport

20.000

20.000

20.000

60.000

Produktion (koncerter)

60.000

75.000

75.000 210.000

5.000

5.000

5.000

15.000

Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)

10.000

15.000

20.000

45.000

PR og kommunikation

10.000

10.000

10.000

30.000

Revision

0

0

Evaluering

0

0

140.000

155.000

Udgifter
Lønudgifter

Administrativt personale

Aktiviteter

Møder/kurser

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat

0
0

0

160.000 455.000

År 1

År 2

År 3

I alt

50.000

55.000

55.000

160.000

0

0

0

0

35.000

50.000

55.000

140.000

Bevilget/ikke
bevilget

Bevilget år 1+2
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EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)

0

0

0

0

Private fonde

0

0

0

0

Egen medfinansiering kontanter

20.000

20.000

20.000

60.000

Egen time-medfinansiering i
kr.

35.000

30.000

30.000

95.000

0

0

0

0

140.000

155.000

160.000

455.000

Andet
I alt
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