Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler 2018/2019
Ansøger (organisationens navn)
Musikskolen Ringkøbing-Skjern
Thorkild Borup Nielsen
Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing
Thorkild.borup.nielsen@rksk.dk
9974 1389 / 9974 2556

Kontaktperson(er)
Adresse
Mail
Telefon

Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Rethink Folk Music
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold)

Et nyt folkemusikprojekt
På skuldrene af første runde af projektet Rethink Folk Music,
som var et af Kulturhovedstaden Aarhus 2017s større
strategiske projekter (også støttet af Erasmus+-programmet),
søger Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Kulturskolen
Skanderborg nu om midler til at skabe et nyt ambitiøst
internationalt folkemusikprojekt forankret i Region Midt. De
øvrige musik- og kulturskoler i Region Midt vil også blive
inviteret med til at deltage i projektaktiviteter.
Projektets syv europæiske partnere (inklusiv Skanderborg og
Ringkøbing-Skjern) har allerede søgt Creative Europe midler til
at dække alle mobiliteter i projektet. EU giver endeligt svar på
denne ansøgning i juni 2019.
Ekstra fokus på professionelle musikere og komposition
Denne gang fokuserer Rethink Folk Music på de professionelle
musikere, som får en mere central rolle i projektet. De
professionelle musikere skal hjælpe de unge deltagere til at få
en dybere forståelse af deres lokale folkemusiktraditioner.
Der skal komponeres nye melodier i et samarbejde mellem de
unge musik/kulturskole-elever, lærerne og de professionelle.
Sammen skriver hver deltagende skole et værk / en melodi /
en sang, som indeholder tydelige typiske træk af netop deres
områdes folkemusiktraditioner. Værkerne indspilles og samles i
en digital udgivelse med tilhørende noder til fremtidig
undervisningsbrug i Europas musik- og kulturskoler.
Hver by udnævner en professionel repræsentant
En professionel musiker, en rigsspillemand, udpeges og
engageres i projektet. Den udvalgte rigsspillemand vil udover
at bistå en kompositions-proces dele ud af sine erfaringer med
folkemusik fra hele verden, og give de unge gode råd om livet
som professionel musiker på tourné rundt i hele verden.
Hver deltagende by udvælger ligeledes en lokal professionel
musiker som deres repræsentant i projektet.
Tre centrale samlinger
1

Projektets tre centrale arrangementer bliver en samling i
Letland 2020, en samling i Galway 2020 og endeligt et stort
arrangement i Midtjylland 2021. Disse tre aktiviteter vil bestå
af en række nøje planlagte opgaver til de deltagende unge
musikere og lærere. Opgaverne vil blandt andet bestå i at
deltage i workshops med lokale professionelle musikere, indgå
i såkaldte ”storspil” (hvor alle indgår i et stort samlet
folkemusik-orkester), komponere nye melodier sammen, lære
om de besøgte steders folkemusik- og lokalhistorie, danse
egnens folkemusikdanse, samt at præsentere deres resultater i
et fælles repertoire ved store offentlige koncerter for
områdernes lokale.
Forberedende møder
Ud over disse tre samlinger arrangeres to partnermøder i løbet
af efteråret 2019 – et møde kun for lederne og et kun for de
professionelle og lærerne (uden elever), for at få alle på de
samme skinner inden de mødes med elever i februar 2020.
Idéen til disse to forberedende møder opstod ved et samlet
evaluerende partner-symposium for projektets partnere i
forbindelse med vores RETHINK Folk Music-festival på
Himmelbjerget i sommeren 2017.
Det vil også være en overvejelse, at invitere administrative
nøglepersoner med til det første partnermøde med lederne for
at få en god start og fælles forståelse for de administrative
krav i eu-projektet.
Formål
Mindske oplevelsen af afstand
Det grundlæggende formål med projektet er at gøre
fornemmelsen af afstand mellem de unge fra de forskellige
deltagende byer mindre.
Ligheder og forskelle i kulturerne
Via folkemusikken belyses ligheder og forskelle i de
deltagende byers aktive brug af kultur, traditioner og
lokalhistorie. Vi ser tydeligt, at jo bedre du kender din egen
kultur, jo nemmere har du ved at forstå, indgå i dialog om og
sætte pris på andres kulturer. Ved at have et fælles
kunstnerisk produkt at fokusere på (de nye kompositioner),
flyder skabelsen af nye meningsfulde relationer mellem de
unge lettere.
Naturlig nysgerrighed blandt de unge
Det er tydeligt, at de unge fra udlandet har en naturlig
nysgerrighed efter at vide mere om andre unges lokale
virkeligheder og traditioner: Altså om alt det, vi/de normalt
gør - uden måske at tænke så meget over det.
Ved at møde denne nysgerrighed fra unge fra andre lande
udfordres deltagerne til at anskue og beskrive egne traditioner
og skikke på en ny måde. Dette oplever de ikke, når de
snakker med deres egne venner.
Kulturel rummelighed
Da vi sandsynligvis står overfor en massiv flygtningestrøm til
Nordeuropa i de kommende år, er det vigtigt at vise de unge,
at andre kulturer hverken er skræmmende eller mindre
værdifulde end vores egne. Tværtimod, er der værdi at hente i
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alle kulturer, og vi ser det som vores opgave i RETHINK Folk
Music at pege på netop folkemusikkens iboende værdier –
særligt fællesskabsdannelse og musikalsk dialog. Vi vil vise, at
vores forskellige mangfoldige kulturer (i dette tilfælde
folkemusik-traditioner) er noget vi sagtens kan dele,
sammenholde, debattere og få glæde af i samklang med
andres traditioner.
Engelsk-kundskaber
Alle planlagte programmer foregår på engelsk, og er derved
med til at udfordre og styrke de deltagende unges engelskkundskaber.

Aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Tre hovedaktiviteter
Over en projektperiode på halvandet år vil de deltagende
unge mennesker mødes tre gange: En gang i Riga i Letland, en
gang i Galway i Irland og en gang i Midtjylland.
Programmer i alle tre aktiviteter arrangeres i sparring mellem
projektledelsen i Midtjylland og de besøgte byer.
Workshops og Master Classes
Hver af de tre besøgte byer præsenterer en række workshops
og Master Classes med lokale professionelle folkemusikere,
hvor de unge får mulighed for at stifte bekendtskab med de
besøgte byer og egnes traditioner. De unge vil besøge de
aktuelle lokalarkiver, museer og få en bredere forståelse af de
steder de besøger, samt deres forhold til folkemusik og
folkekultur. Dette vil hver gang afsluttes med en koncert, hvor
de unge og præsenterer, hvad de har arbejdet med, sammen
med de professionelle.
Sideløbende kompositions-processer
Imellem de tre hovedaktiviteter faciliteres en række
kompositionsprocesser i hver deltagende by, hvor de
deltagende unge arbejder med deres lokale professionelle
musikere om at skabe nye kompositioner, som tydeliggør
deres områders specielle folkemusikalske kendetegn.
Alle deltagerne får et opstartsmateriale med klare spilleregler
for, hvordan de deltager optimalt i projektet.
De unges kompositioner deles via projektets hjemmeside
www.rethinkfolkmusic.com, samt via sociale medier for at
kryds-inspirere de unge på tværs af landegrænserne.
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Tidsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

2018
November-december:

Ansøgningsskrivnings-proces (Creative Europe-midler er søgt)
2019
Januar-juni:

Ansøgningsskrivnings-proces
(Kulturudviklings-puljen i Region Midt og private fonde)
Juni-juli:

Planlægningen af et styregruppemøde for lederne + evt.
administrative nøglepersoner, samt et forberedende møde for
deltagende lærere i august 2019.
September:

Afvikling af styregruppemøde for lederne og evt.
administrative nøglepersoner - fx i København.
September:

Afvikling af forberedende møde for lærerne - fx i Umeå.
September:

Projektet startes officielt med involveringen af eleverne i
september 2019.
2020
Ca. Februar – Hovedaktivitet 1:

Alle deltagere samles i starten af 2020 i Riga.
Fokus for mødet:
Hvordan skaber man nye melodier med træk af gamle
melodier?
Aktiviteten afsluttes med en stor fælles koncert, hvor
deltagerne præsenterer deres resultater.
Ca. August - Hovedaktivitet 2:

Alle deltagere samles i sommeren (ca. august) 2020 i Galway.
I 2020 er Galway Europæisk kulturhovedstad.
Fokus for mødet:
Hvordan gentænker man sine kompositioner, så de får en
historisk klangbund?
Aktiviteten afsluttes med en stor fælles koncert, hvor
deltagerne præsenterer deres resultater.
2021
Ca. Maj - Hovedaktivitet 3:

Alle deltagere samles i foråret i Midtjylland (ca. maj) 2021.
Fokus for mødet:
Hvad er sammenhængen mellem skabelsen af ny musik,
historie og sted?
Ved besøget i foråret 2021 i Midtjylland afholdes desuden et
afsluttende evaluerings-symposium og en stor offentlig
koncert, hvor projektets resultater præsenteres.
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Maj-Juni:

Projektet afrapporteres og afsluttes i maj og juni 2021.
Organisering
(ledelse, partnerskab,
styregruppe mv.)

Samarbejde mellem Musikskolen Ringkøbing-Skjern og
Kulturskolen Skanderborg
Projektet skabes i et samarbejde mellem Musikskolen
Ringkøbing-Skjern og Kulturskolen Skanderborg, som indgår
en samarbejdsaftale, der danner det professionelle grundlag
for projektet.
De øvrige musik- og kulturskoler i Region Midt inviteres til at
deltage i projektet.
Ringkøbing-Skjern står officielt som lead partner i EUansøgningen og pådrager sig dermed det økonomiske,
juridiske og administrative ansvar, da EU kræver dette.
Arbejdsopgaver og ansvar i samarbejdsaftalen deles således:
- Ringkøbing-Skjern:
engagerer projektleder og administration. Ringkøbing-Skjern
Kommune vil bistå Musikskolen med administrative ressourcer.
Fundraising af en række private fonde vil være den første
opgave for projektlederen i opstartsperioden i foråret 2019. Et
udsnit kunne være følgende fonde:
Salling-fonden (frist 31. marts), Saugmand-Bjerregaard
Fonden (1. maj), Nordea (løbende frist, men med sigte på maj
2019)
- Kulturskolen Skanderborg:
varetager udvalgte opgaver, som koordineres og beskrives i
samarbejdsaftalen med Ringkøbing-Skjern.
Hele regionen inddrages
Elever fra alle 18 musik/kulturskoler i Region Midt inviteres
med i programmet og opfordres til at tilmelde sig de tre store
aktiviteter.
Projektet vil komme et sted mellem 15-30 spirende talenter og
professionelle musikere fra Region Midt til gode. Da projektet
har fokus på tilblivelsen af et nyt kunstnerisk værk, fokuseres
der mere på kvalitet end kvantitet i udvælgelsen af deltagende
talenter. I løbet af foråret 2019 afdækkes muligheden for at
inddrage flere af regionens musik- og kulturskoler. Der har
indledningsvis været dialog med skolerne i Favrskov og
Herning. Såfremt fundraising-indsatsen af private fonde
lykkes, vil tilsvarende flere midtjyske talenter få muligheden
for at deltage.
Udenlandske partnere
I udlandet har vi følgende seks partnere fordelt i fem lande:
-

Umeå Musikskola (Sverige)
Gaillimh 2020 Galway (Irland)
Skolenu Pils i Riga (Letland)
Musikskolen Alfreds Kalnins i Cesis (Letland)
Wroclaw Center for Social Development, (Polen)
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Hver deltagende by forventes at deltage med ca. 2-3 lærere og
ca. 6-15 elever.
Styregruppe
Der nedsættes en styregruppe med en leder eller
repræsentant (typisk en skoleleder) fra hver af deltagende
partner-byer.
Styregruppen mødes to gange:
- til styregruppemøde i september 2019
- i forbindelse med evaluerings-symposium under
Hovedaktivitet 3 i Midtjylland i foråret 2021.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Museer og lokalarkiver inddrages
I hver af de deltagende byer tager de deltagende musikskoler
kontakt til deres lokale museer og/eller lokalarkiver, for på den
måde at sikre, at de unge får et indblik i de besøgte regioners
lokalhistorie – særligt med fokus på folkemusik og danseskikke. Museerne forventes som minimum at holde minimum
et inspirerende foredrag af ca. 45 minutter for de unge.
Projektets deltagende unge afholder i løbet af projektperioden
en koncert med RETHINK Folk Music-materiale ved en
passende location tilknyttet deres museum eller lokalarkiv.
Kulturinstituttet i Baltikum
Lederen af Det danske kulturinstitut i Baltikum (DKI), Simon
Drewsen Holmberg, har allerede indvilget i igen at ville bistå
kommunikationen og koordineringen mellem projektledelsen
og aktiviteter i og deltagere fra Letland.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Fremtidige samarbejder
Fremtidige samarbejder mellem de involverede partnere må
bestemt forventes.
Projektet vil skabe levedygtige europæiske netværk, som med
hver aktivitet vil styrkes og fremmes til kommende års
projekter.
Siden første omgang af RETHINK Folk Music har vi set flere
eksempler på, at de deltagende byer (uden opdrag fra
projektet) selv har inviteret musikere og lærere fra de andre
partnerbyer, til at afholde workshops og koncerter.
At lade musikskolerne mødes på denne måde kan desuden
skabe netværk, der kan komme andre genrer af
musikundervisning til gode (fx jazz, rock, klassisk, etc.).
Når først skolerne har prøvet at arbejde sammen med et
internationalt fokus, er det nemt at skabe bredere netværker
og finde nye partnere, og skabe nye projekter rundt omkring i
de Europæiske skoler.
Ringkøbing-Skjern Kommune og Genvej til Europa har
sideløbende et samarbejdsprojekt, som har fokus på at
understøtte mindre kulturinstitutioner i at arbejde europæisk
og vil derfor koble Rethink Folk Music projektet til. Udover at
understøtte projektet vil Ringkøbing-Skjern Kommune og
Genvej til Europa igangsætte europæiske netværksaktiviteter
for øvrige interesserede kulturinstitutioner i kulturregionen,
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som ønsker at opbygge europæiske samarbejder og på sigt
indgå i europæiske kulturprojekter. Rethink Folk Music kan
fungere som inspiration for andre som påtænker at udvikle
eller ansøge om eu-projekter, bl.a. gennem
netværksaktiviteter.
Kommunikation via hjemmesiden
På hjemmesiden www.rethinkfolkmusic.com vil man kunne se
reportage-videoer, koncertvideoer,
arrangementspræsentationer, etc. som lignende fremtidige
projekter ville kunne bruge til inspiration.
På hjemmesiden lægges desuden kontaktoplysninger på de
deltagende partneres nøglepersoner til fremtidig brug.
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Værk til undervisningsbrug udgives
Der vil være en naturlig progression i de tre aktiviteter, som
peger frem mod produktionen af et samlet værk bestående af
ny-komponerede værker til undervisningsbrug i 2021.
Udviklingen af et materiale til undervisningsbrug (på engelsk)
vil kunne bruges af musikskoler i hele Europa med interesse i
folkemusik fremadrettet. Værket præsenteres ved hver af
projektets tre hovedaktiviteter i form af store offentlige
livekoncerter, hvor de unge deltagere spiller med de
professionelle i store ”folkemusik-bigbands” – på dansk kaldet
storspil. På svensk hedder det Allspel.
Ud over undervisningsmaterialet opdateres projektets
hjemmeside (samt på sociale medier) løbende med indhold
relateret til projektet. Her skabes præsentationsvideoer af
projektets aktiviteter, koncerterne live-streames og
kompositionerne deles.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Evaluering
Som en del af hvert af de tre store arrangementer i 2020 og
2021 arrangeres et symposium, hvor partnerne får mulighed
for at samles og tale om, hvordan vi får projektet bedst muligt
i mål i henhold til de skinner, som ansøgningen af projektet
har lagt ud. Også de unge involveres i denne proces.
Det sidste af disse tre symposier vil have karakter af en samlet
evaluering af projektet, hvor partnerne også vil tale om mulige
fremtidige datoer, hvor de ville kunne mødes igen.
Derudover skabes en evalueringsformular for unge, lærere,
musikere, ledere og forældre tilknyttet projektet, der ikke har
mulighed for at deltage i den endelige evaluering. Som et
ekstra evalueringsværktøj, vil den samlede evaluering også
laves som en videoevaluering, som kan bruges fremadrettet.

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

Kompetenceudvikling gennem menneskelige møder
De menneskelige møder, som projektet vil muliggøre er det
mest givende output i et kulturudvekslingsprojekt som dette.
At lade lærerne og de unge fra seks forskellige lande møde
hinanden med et fælles mål om at skabe nye melodier og
spille store koncerter, vil (i kraft af projektets internationale
karakter) give alle deltagerne nye måder at anskue deres
arbejde med musikken på.
Ny meningsfuld arbejdsglæde
Projektet vil øge deltagernes evne til at anskue sig selv og
deres musikalske virker som en specifik del af et større
Europæisk hele, som giver dem en ny mening og perspektiv i
deres musikliv og arbejdsliv fremadrettet.
Employability
Denne indsats vil udvide de unge midtjyske deltageres
horisont, engelskkundskaber, formidlings- og
undervisningskompetencer, og give dem en lang række
færdigheder og måder at tilgå musikken på. På denne måde
giver projektet deltagerne håndgribeligt praktisk indhold på
deres CV’er til brug i forbindelse med fremtidige ansættelser.
Dette kalder EU ’employability’.
Undervisningsmateriale
Derudover kommer det ovennævnte brugbare
undervisningsmateriale, som både vil belyse det endelige
resultat – de ny-komponerede melodier, men også give et
indblik i processen og de kunstneriske valg i værkernes
tilblivelse.

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

Udspring og finale i Region Midt
Da projektet bliver forankret i Region Midt vil en god del af
det behandlede materiale udspringe fra vores regionale
kulturarv. I form af gamle melodier, danse og traditioner, som
på ny vækkes til live for igen at blive brugt i samspillet mellem
unge mennesker. Regionens traditioner vil endda blive
præsenteret i både Letland og Irland, når projektet afvikler
disse to hovedaktiviteter.
I god tråd med EU's visioner
EU’s Creative Europe-program fokuserer i disse år netop på
denne involvering af professionelle kunstnere i internationale
kulturprojekter, for at muliggøre udvekslingen af kunstneriske
værker og virker, samt at inspirere unge europæere ved at
give dem en indblik i de professionelle kunstneres forskellige
arbejdsformer og udfordringer.
Vi ved at Den Europæiske Unions kultursektor i disse år har
en meget lignende forståelse af, hvad kulturudvekslinger
blandt unge kan (og bør) bruges til. Vi er derfor overbeviste
om, at skabelsen af et Creative Europe projekt af den
beskrevne type i den grad giver rigtig god mening for EU.
Regionalt samarbejdsprojekt
Region Midt har i disse år haft mulighed for at vise sig som en
markant kulturaktør på den internationale scene. Først med
ECoC Aarhus 2017, og nu med Europæisk Kulturregion.
Vores projekt vil sikre, at regionen fortsat forbliver på det
europæiske kulturelle landkort, som et godt eksempel på
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hvordan en europæisk kulturhovedstad kan kaste blivende
kulturelle samarbejder af sig. Både samarbejder mellem lokale
musikskoler og lokalhistoriske museer, samt de internationale
samarbejder på tværs er utroligt givende for de unge og for de
deltagende kulturinstitutioner. Folkemusikprojektet giver en
kontinuerlig god grund til at holde disse samarbejder kørende.
Midtjyllands kulturinstitutioner bliver attraktive
De udenlandske partnere er glade for, at vi igen vil arbejde
for at samle deres unge i disse meningsfulde og opløftende
kulturudvekslinger. Der er ingen tvivl om, at når partnerne
næste gang vil arrangere internationale kultursamarbejder på
tværs, vil de først kigge mod Midtjyllands musik/kulturskoler
og museer/lokalarkiver. Projektet håndgribeliggør
institutionernes styrker, og giver dem en mulighed for at vise
sig som stærke internationale kulturinstitutioner.
Kulturel værdi for Midtjyllands unge musikere
Dette projekt vil desuden give mange midtjyske unge
muligheden for at få store oplevelser med deres instrumenter.
Derudover vil den store hovedaktivitet 3 blive afholdt et sted i
Midtjylland, og igen være med til at vise regionen som en
stærk aktør overfor de deltagende europæiske partnere.
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Indsatsområder
Hvilket af disse temaer
beskriver projektet bedst?
(sæt ét kryds)
Beskriv hvordan

__ Samspil mellem kultur og andre samfundsområder
__ Talent og kreativitet
X - Internationalt udsyn
__ Andet
De tre ovennævnte indsatsområder indkapsler projektets
formål rimeligt godt. Det er svært at vælge blandt de tre, da
alle tre er rimeligt centrale i projektet.
Grunden til at X’et alligevel lander i det internationale udsyn er
projektets grundlæggende fokus på at gøre afstanden mellem
forskellige unge i Europa mindre, som beskrevet ovenfor.
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Budget
2019

2020

2021

I alt

180.000
60.000
100.000
20.000

360.000
185.000
100.000
20.000

180.000
95.000
100.000
10.000

720.000
340.000
300.000
50.000

90.000
390.000

0
1.212.000

0
1.300.000

90.000
2.902.000

20.000

5.000

10.000

35.000

50.000

35.000

85.000

15.000
0
0
0
875.000

15.000
0
0
20.000
1.967.000

10.000
15.000
20.000
30.000
1.805.000

40.000
15.000
20.000
50.000
4.677.000

2019

2020

2021

I alt

572.000
180.000*
0
30.000

485.000
0
0
30.000

0
50.000
0

1.057.000
230.000
0
60.000

Bevilget/ik
ke bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget
Bevilget

750.000

750.000

0

1.500.000

Ikke bevilget

130.000
200.000

350.000
400.000

350.000
400.000

830.000
1.000.000

Ikke bevilget
Ikke bevilget

1.862.000

2.015.000

800.000

4.677.000

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
Projektmedarbejder/PR
Administrativt personale
Transport (projektledelse og
medarbejdere)

Aktiviteter

Fundraising
Kultur-produktion
(rejse, kost/logi, instruktører)

Møder/kurser
(lokaleleje og forplejning)

Køb af eksterne ydelser
(f.eks. konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering
Uforudsete udgifter
I alt

Indtægter
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
Kulturaftale (Midt og
Vest)
EU/Nordisk Ministerråd
(eller lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering
(lønkroner)

I alt

*30.000 kr. er bevilget fra Ringkøbing-Skjern Kommune til fundraising
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Ansøgning

Musikskolen Ringkøbing-Skjern og Kulturskolen Skanderborg søger hermed Region Midt
Kulturudviklingspuljen i to henseender:

1) Lønudgifter til fundraising (90.000,- DKK)
Projektet igangsættes med fundraising fra 1. april til 30. juni med ansættelse af projektleder til
arbejdet. Ringkøbing-Skjern Kommune finansierer 1 md = 30.000 kr. og ansøger om løn til 2
måneder = 60.000 kr. i alt 90.000 kr.
Creative Europe-programmet er ansøgt om dækning af udgifter for op til EUR 200.000,
svarende til ca. 1.500.000 DKK.
Desuden søger Musikskolen Ringkøbing-Skjern ekstra finansiering fra private fonde med et mål
om at fundraise yderligere 830.000,- til projektet.

2) Midler til selve RETHINK Folk Music projektet (997.000,- DKK)
Midlerne, som søges ved EU, vil hovedsageligt dække omkostninger i forbindelse med selve
afholdelse af aktiviteter, rejseomkostninger, kost/logi, styregruppemøder, etc.
For at holde skruen i vandet og tallerknerne spinnende i denne type projekt kræves en
ordentlig og anseelig administration og projektledelse - EU kræver fx en omfattende
dokumentation for alle udgifter i projektet.
Skolerne og partnerne forventes at byde ind i projektet med egenfinansiering svarende til
1.000.000,- i lønkroner fordelt over projektets 3 år.
Vi håber derfor regionen (som vi) kan se den tydelige værdi i dette internationale projekt, og
vil kvittere med fondsmidler svarende til egenfinansieringen. Sat her til 997.000,- som
sammen med de 60.000 kr. til lønudgifter i forbindelse med fondsansøgning giver et samlet
beløb på 1.057.000,- som vist i budgettet.
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler 2018
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Flyfabrikken
Rasmus Johansen
Dåsbjergvej 75a, Fly, 7800 Skive
rasmus@flyfabrikken.nu
51218813

Beskrivelse af projektet
Projektets titel

Vingesus i Vest

Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold)

Projektet ” Vingesus i Vest” vil skabe et netværk og en
infrastruktur for små, kreative virksomheder i Midt- og
Vestjylland med fysisk placering i Fly gamle skole, der nu er en
kulturinstitution. Formålet er at etablere værdifulde netværk
og samarbejder mellem kreative, små virksomheder, der
arbejder med deres egne projekter, men mangler sparring og
tiltag i forhold til fx forretningsudvikling og
erhvervspartnerskaber.

Formål

Aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Projektet vil tiltrække deltagere til fem netværks- og
inspirationsseminarer i løbet af perioden august 2019 –
december 2019. Til hvert seminar vil der være en relevant
oplægsholder, der giver inspiration om kreative erhverv og
iværksætteri generelt, og efterfølgende vil der være mulighed
for spørgsmål, diskussion og videreudvikling af egne og
hinandens projekter. På den måde vil projektet ikke bare føre
kreative iværksættere sammen, men også være med til at
kvalificere projekterne og øge muligheder for, at de kan
realiseres succesfuldt.
”Vingesus i Vest” vil inspirere de kreative iværksættere ved at
føre dem sammen og udnytte synenergien i, at der er flere
små iværksættere, der alle har en fælles vision om at leve af
deres kunstvirksomhed. Projektet vil spotte og invitere
personer, der arbejder seriøst med deres udtryk i forhold til at
drive eller på sigt at drive en virksomhed inden for et kreativt
erhverv.
Projektet har derudover et fokus på både kultur- og
erhvervsdelen og ser dem som to sider af samme sag. Derfor
vil netværksseminarerne kredse om, hvordan man får de gode
kreative ideer kapitaliseret og gjort forretningsmodne.
Projektet vil udvikle, planlægge og gennemføre fem netværksog inspirationsseminarer for iværksættere inden for kreative
erhverv. Seminarerne skal bestå af inspirationsoplæg med
bl.a. fokus på stimulering af forretningsudvikling og kreativt
iværksætteri. Oplæggene danner derudover baggrund for
produktionen af podcasten "Vingesus i Vest" målrettet kreative
iværksættere – podcasts, der bliver offentligt tilgængelige.
Netværksseminarerne er gratis for deltagerne, men for at gøre
1

det seriøst og eksklusivt, er er der kun plads til 18 deltagere.
Tidsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

I perioden august 2019 til december 2019 skal der afholdes i
alt fem inspirations- og netværksmøder målrettet små kreative
iværksættere.
Alle med egen virksomhed inden for de kreative erhverv er
velkommen til netværksmøderne. Det er et krav, at deltagerne
har et konkret projekt. Hver gang inviteres der en relevant
oplægsholder, der kan sætte fokus på relevante aspekter af
forretningsudvikling og gode råd i forbindelse med kreativt
iværksætteri og den kreative proces. Deltagerne forpligter sig
til at deltage aktivt og har mulighed for selv løbende at pitche
ideer og modtage samt give sparring.
Seminarerne afsluttes med en evaluering fra samtlige
deltagere i forhold til vidensopsamling og kvalificering af
projektet.
På baggrund af hvert netværksmøde bliver der produceret et
podcast.
Derudover bliver der ved projektets afslutning produceret et
digitalt magasin med erfaringer, indsigter, gode råd og tips fra
inspirationsmøderne.

Organisering
(ledelse, partnerskab,
styregruppe mv.)

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Alle podcasts bliver løbende gratis tilgængelig på projektets
hjemmeside.
Flyfabrikken er projektleder på projektet og har det
overordnede projektansvar. Flyfabrikken vil hyre kompetencer
ind, der kan hjælpe med at afvikle seminarerne.
Flyfabrikken er projektleder på projektet. Flyfabrikken har
siden starten i 2016 været en aktiv spiller i lokalmiljøet og har
bl.a. afholdt kunstudstillinger, afholdt konceptet ”Fly-tilstand”,
der er en blanding mellem foredrag og folkekøkken samt
været initiativtager på en musical om Jeppe Aakjær og skabt
en cirkusklub for børn. Lokalerne på den gamle skole i Fly
egner sig glimrende til kreative seminarer og netværksmøder,
da der både er mulighed for at arbejde i lyd- og musikstudie,
med kreativ udfoldelse i værkstedrum og i større forsamlinger i
den gamle gymnastiksal. Læs mere om Flyfabrikken på
https://www.flyfabrikken.nu/.
Arsenalet, kreativ klynge for medievirksomheder, er partner i
projektet og vil sparre i forhold til oplægsholdere og bidrage
med erfaring fra koblingen mellem kreativt erhverv og
forretningsudvikling.
Dansk Talentakademi, en kunstskole for unge talentfulde
kunstnere, vil deltage i projektet ved at finde tidligere og evt.
nuværende elever på akademiet, der har ønske om at være,
eller måske allerede er i gang med at etablere sig som,
kulturel iværksætter. På den måde kan projektet hjælpe Dansk
Talentakademi med at nå en målsætning om at stimulere de
unges ideer og skabe vækst inden for den kreative branche.
Projektet er et pilotprojekt i efteråret 2019. Efter
projektperioden skal projektet evalueres dels på baggrund af
tilbagemeldinger og interesse for projektet. Hvis der er
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positive erfaringer og deltagerne giver udtryk for, at det er
noget, der er har rykket dem i deres kreative virksomhed, vil
vi på baggrund af erfaringerne i projektet arbejde med at
tilbyde det som en seminarrække målrettet kreative erhverv i
regionen.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Efter projektperiodens udløb er der mulighed for at etablere en
forening, der viderefører konceptet med fx et lavt kontingent.
Alternativt kan man forestille sig, at projektet vil kunne finde
sponsorer, der vil bidrage med oplægsholdere. ”Vingesus i
Vest” vil gøre det muligt at stable en helt unik infrastruktur for
kreative virksomheder på benene i Midt- og Vestjylland og
dermed understøtte det kreative erhverv på en simpel, men
effektiv måde.
Centralt for projektet er at producere podcasts fra hvert
seminar; podcast-serien vil gengive stemningen, historierne og
erfaringer fra de forskellige arrangementer og gøre dem
tilgængelige for alle med interesse for iværksætteri inden for
den kulturelle branche.
Udsendelserne bliver gjort offentlig tilgængelige på projektets
hjemmeside og kan desuden findes og downloades på
relevante podcast-sider.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Markedsføringen og kommunikationen vil bestå i at få lavet et
professionelt logo, udsende pressemeddelelser til lokale aviser
i Midtjylland, tage kontakt til lokale erhvervsråd, oprette en
hjemmeside med program og være aktiv på de sociale medier i
forhold til projektet.
Projektet bliver evalueret med udgangspunkt i deltagerne og
deres oplevelse af seminarerne; både i forhold til det faglige
indhold og i forhold til, om projektet har formået at give dem
nye og nyttige netværk, der kan udvikle deres forretning.
En central del i projektet bliver at lave en offentlig tilgængelig
publikation med erfaringer og indsigter fra seminarerne, så det
er noget, der kan komme andre i lignende situation til gode.

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?

Potentialet i projektet er, at de deltagende kreative
virksomheder får vinger; projektet vil stimulere til, at de får de
nødvendige kompetencer og muligheder for at tage fart og
folde deres potentiale ud. Projektet giver mulighed for løbende
sparring og værdifulde råd samt netværksmuligheder, der alt
sammen kan optimere virksomhederne.
Projektet sætter fokus på de gode ideer og udfordrer kreative
iværksættere på deres projekter og selve deres
forretningsmodel og giver dem mulighed for at møde andre,
der kan være med til at udvikle deres marked og chance for at
etablere sig som kreativ iværksætter.
Projektet vil understøtte de faglige netværk der allerede findes
3

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

i regionen ved at føre dem sammen med andre fagligheder. På
den måde er målet at styrke sammenhængskraften og
samarbejdet på tværs ud fra devisen om, at jo mere de
kreative aktører samarbejder, jo større chance er der for
innovation og kapitalisering af de eksisterende kreative ideer.
Projektet vil åbne muligheder for kreative virksomheder i et
område, hvor der er en udfordring med stor geografisk
spredning - og dermed langt mellem netværksmuligheder.
Potentialet i projektet er, at de deltagende kreative
virksomheder får vinger; projektet vil stimulere til, at de får de
nødvendige kompetencer og muligheder for at tage fart og
folde deres potentiale ud. Projektet giver mulighed for løbende
sparring og værdifulde råd samt netværksmuligheder, der alt
sammen kan optimere virksomhederne.

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

Projektet vil tiltrække interessante kunstneriske iværksættere
til regionen, der vil give inspiration til kreative iværksættere i
regionen. På den måde er projektet med til, at regionen kan
understøtte professionelle og faglige netværk inden for kreativt
iværksætteri.
_X_ Samspil mellem kultur og andre samfundsområder
_X_ Talent og kreativitet
__ Internationalt udsyn
_X_ Forretningsmodning og forretningsmodning inden for
kreative erhverv
Projektet giver nye muligheder for de erhvervsdrivende til at få
kvalificeret deres kunstneriske praksis og skabe en større
kommerciel bæredygtig forretningsmodel.
Ved at koble de kreative iværksættere på en seminarrække
med andre ligesindede, og hvor rammen er at udvikle
forretningsmodeller og sparre med hinanden, vil de enkelte
iværksættere få større fokus på den del af deres forretning,
der går på at kapitalisere de gode og kreative ideer. Noget,
der ofte er en udfordring for enkeltmandsvirksomheder inden
for denne branche. Projektet vil skabe rammerne for, at
virksomheder kan møde hinanden, vidensudveksle og benytte
hinandens netværk.
Projektet henvender sig først og fremmest til enkeltmandseller mindre virksomheder, der har brug for inspiration.
Tilbuddet rækker ud til alle i regionen, og ønsker på den måde
at skabe sammenhængskraft i regionen ved at styrke
samarbejde på tværs, skabe nye samarbejdsmuligheder,
etablere flydende kreative iværksættermiljøer på tværs af
kommunegrænser.
Centralt for projektet er podcastserien, så inspirationsmøderne
også lever videre digitalt og kan tilgås af alle med interesse for
kreativt iværksætteri.
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Budget
Budgetskemaer er vejledende.
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 1

År 2

År 3

I alt

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport og forplejning
(transportudgifter til
oplægsholdere samt til
markedsføring)
Produktioner
Podcast-produktion

57.800
28.900
0
15.000

0
0
0
0

0
0
0
0

57.800
28.900
0
15.000

28.000

0

0

28.000

Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser
(oplægsholdere)
PR og markedsføring (hjemmeside
og presseindsats)
Revision
Evaluering
* Digital publikation

12.000
40.000

0
0

0
0

12.000
40.000

20.000

0

0

20.000

10.000
15.000

0
0

0
0

10.000
15.000

226.700

0

0

226.700

* Udvikling af fysiske og digitale
møder, hvor deltagerne fra
arrangementerne kan videndele,
sparre, videreudvikle samt
fastholde netværket
I alt

Indtægter
Region Midtjylland
Den Jyske Kunstfond
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering

År 1

År 2

År 3

I alt

123.350
kr.
50.000
kr.
0

0

0

0

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget

0

0

0

Bevilliget

0

0

0

0 kr.

0 kr.
0 kr.

0
0

0 kr.
0 kr.

Kulturinstitution Flyfabrikken:
Projektledelse og koordinering
100 timer i alt. 28.900 kr.

28.900
kr.

Kulturinstitution Dansk

14.450
5

Talentakademi: Koordinering
og møder. 50 timer i alt.
14.450 kr.
Materialer som fx teknisk
udstyr, stole, borde, projektor,
brug af inventar, lokaleleje.
I alt

kr.

10.000
kr.
226.700
kr.

kr.

kr.

. kr.
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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

Kedelhuset (Silkeborg), Turbinen (Randers),
Paletten (Viborg) og KulisseLageret (Horsens)
Johannes Konstantin Neergaard
Papirfabrikken 72, 8600 Silkeborg
johannes@kedelhuset.com
30 53 34 37

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

De 4 spillesteder, Palletten (Viborg), Kedelhuset (Silkeborg),
Turbinen (Randers) og KulisseLageret (Horsens) ønsker et
stærkere netværk til gavn for nicheprægede musikgenrer.

Projektets formål og
succeskriterier

Formålet er at skabe synergieffekter mellem de fire
spillesteder og de dertil knyttede arrangørmiljøer.
Som pilotprojekt ønsker vi at udvikle et event på tværs af de
fire kommuner, som understøtter øvelokaleforeninger og
arrangørforeninger indenfor metalgenren.
Succeskriteriet vil være at få stablet en fælles turné på
benene, hvor lokale bands besøger nabobyerne og der samlet
skabes større synlighed for genren.
Øvelsen skal ses som et forprojekt for yderligere tiltag i
netværket af spillesteder. På sigt øjner vi flere muligheder
for samarbejde.

Projektets konkrete mål

• Gennemførelse af tilbagevendende netværksmøder på
spillestedsniveau 2019 - 2020.
• Et større netværksmøde med indbydelse til
øvelokaleforeninger og arrangører i metalmiljøet.
• Fastlæggelse af koncept med egen titel og egen grafisk
identitet for metal-turné.
• Gennemførelse af turnéen.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

De fire spillestedsledere planlægger projektets detaljerede
forløb i løbet af 2019. En skitse ser således ud:
• Metalforeninger, bands, øvelokaleforeninger mv. i de fire
kommuner Horsens, Randes, Viborg og Silkeborg inviteres til
netværksmøde. Indhold: Oplæg fra Jeppe Nissen fra
Copenhell, Mirza fra Prime Collective og Anders Wind fra 3rd
Tsunami om genrens kommercielle og karrieremæssige
muligheder.
1

• En turné med besøg i de fire byer skal tage udgangspunkt i
et større metalnavn med ledsagelse af lokale navne. Konceptet
markedsføres i et tæt samarbejde med Lydpotten i Silkeborg,
arrangørforeningen Metalmafiaen i Horsens, Midwinter
Meltdown i Randers og Viborg metalfestival.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Netværksmødet gennemføres i som optakt til turnéen. Turnéen
tænkes gennemført enten september/oktober 2019 eller
aril/maj 2020.

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

Ledelse/styregruppe: Projekterne styres samlet af de 4
spillesteders ledere, med ansvarsopgaver fordelt hvor de ligger
stærkest.
Partnerskaber: I næste led involveres lokale aktører;
musikere/bands, arrangørforeninger og øvrige interessenter.
• Øvelokaleforeninger i de fire byer – sparring og knowhow
ved talentudvælgelse.
• Copenhell – ekspertviden om afholdelse af metalfestival.
• 3rd Tsunami – bookingbureau med ekspertise indenfor
genren.
• Prime Collective – genrespecifikt management- og
bookingbureau.

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?

Projektets overordnede mål er at etablere og afprøve et hidtil
ikke-eksisterende samarbejde, hvor de 4 byers spillesteder
hjælper hinanden til at agere konstruktivt og fremsynet i
lokalmiljøerne.
Tanken er, at et sådant samarbejde på sigt kan styrke flere
nichegenrer (indie, elektronika, world, punk, crossover,
eksperimental) i regionen.
Projektets indbyggede workshop har til formål at sikre
spredning af erfaringer og læring. Desuden holdes der
afsluttende evalueringsmøder med genreforeningerne.
De fire deltagende spillesteder er åbne for deltagelse af flere
partnere og vidensdeler lokalt med musikskoler, højskoler,
ungdomsuddannelser mv,
Evaluerende møde i styregruppen.
Evalueringsskema til deltagere (musikere/bands/foreninger)

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?

Spillestedsledernes erfaringsudvekslinger bidrager til
kompetenceløft på både det personlige og det organisatoriske
plan. Etablering af netværket er udgangspunkt for at
videreudvikle samarbejdet mellem spillestederne.
Pilotprojektet sætter i høj grad fokus på arbejdsformer der er
inddragende i forhold til nye aktører:
Dels søger vi at sætte et kompetenceløft på dagsordenen i en
række musikforeninger, dels håber vi, at projekterne udvikler
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nye samarbejdsformer mellem talentmiljøer og byernes livescener.
Regional betydning
Med disse projekter ønsker fire af regionens spillesteder at
Hvilken betydning har
supplere det sædvanlige fokus på mainstream live-musik, der
projektet for udvikling af det appellerer til et i forvejen velkendt publikum, med udadvendte
regionale kulturliv?
aktiviteter, som peger ud mod nye miljøer og samtidig knytter
disse miljøer sammen på tværs af de fire byer.
De nye samarbejder skal smitte af på regionens kulturelle
vitalitet i bred forstand.
Samarbejdet mellem de 4 byer har ikke være afprøvet
tidligere, og selve den/de praktiske dimensioner er endnu ikke
testet. Men modellen rummer rig mulighed for relativt hurtig
ekspansion, hvis projekterne giver rum til dette. Inkludering af
Aarhus i den samlede Vækstbånds-aftale er allerede på tale,
og vil være et oplagt næste skridt.

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Catering koncertturné
Transport supportbands
Produktion (lyd/lys, Koda)
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser v
workshops
PR og kommunikation
Turneprojekt, kunstnere
Diverse

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

År 1

År 3

I alt

40000
6000
16000
18100
15000
20000
30000
60000
5000
210100

I alt

Finansiering

År 2

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

82000
88100

40000

210100
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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

Den Kreative Skole
Erling Kyvsgaard
Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg
eky@silkeborg.dk
89 70 53 01 / 27 20 60 96

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)

Fællesskab og fordybelse
Vi har et ønske om at skabe fællesskab og fordybelse gennem
spil på instrumenter og her i blandt instrumenter, som vi
sjældent ser i folkeskolerne og på musik- og kulturskolerne i
regionen. Både på grund af den personlige glæde og
fordybelse, som børn og unge kan opnå ved at spille på
instrumenterne, men også på grund af fællesskabet i
sammenspillet med klassekammerater og i de orkestre i
regionen, som instrumenterne er en vigtig del af.
Vi vil arbejde med klasse/holdundervisning for 7 til 12-årige.
Undervisningen foregår som holdundervisning i folkeskolens
klasser i samarbejde med folkeskolelærere på folkeskoler i
kommuner fordelt over hele regionen.
Der arrangeres stævner med sammenspil som formål samt
netværksmøder/seminar for projektets medvirkende lærere.
Viden opsamles i Samrådet for musik og kulturskoler i Region
Midt og Videnscenter for musik.

Projektets formål og
succeskriterier
Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet
bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands
kulturpolitik (maks. 5-10
linjer):

Beskriv kort jeres egne
succeskriterier for projektet:

Baggrund
Når vi ser os omkring i den danske folkeskole, oplever vi
elever optaget af skærme og tastaturer. Digitale hjælpemidler
er et vigtigt arbejdsredskab i skolen, men ofte overtager
digital kommunikation samværet mellem børn og unge.
Der er mange børn og unge, der spiller klaver, guitar, som er
de mest eksponerede instrumenter i elevernes dagligdag og
virkelighed, men når vi ser os omkring på folke- og
privatskoler, er det mest udbredte instrument blandt eleverne
en iPhone 5s.
Vi har et ønske om at give børn og unge mulighed for i
fællesskab og fordybelse udvikle kendskab og kunnen inden
for kunst og kultur. Kunst i børn og unges udvikling er ikke en
luksus, men ifølge Keld Fredens en nødvendighed, fordi de her
lærer noget, de ellers ikke vil have lært. Keld Fredens
beskriver i bogen ”Læring med kroppen forrest” kunstens otte
gode vaner, som er inspiration til Fællesskab og fordybelse. Vi
har følgende mål med projektet:
Udvikling og trivsel
Vi vil udvikle en større mangfoldighed i børn og unges valg af
aktiviteter og mindset; valg, der giver mulighed for personlig
fordybelse og en højere grad af samspil med andre end f.eks.
Facebook kan tilbyde.
Børn og unge vil i kraft af samspillet opleve et lærende og
givende fællesskab, fordi man gennem sammenspil med andre
opnår forståelse af sig selv som værende en del af en større
fællesskab, der går ud over den enkelte selv. Samspillet åbner
også muligheder for at skabe sammenhold og bedre trivsel
mellem eleverne - det er svært at skændes efter en god fælles
oplevelse.
2

Det at få et forarbejdet instrument i træ eller metal i
hænderne, at mærke udformning og funktion og at høre
instrumentets lyd giver mulighed for en sansemotorisk
oplevelse for elever, der er ellers mest er vant til tastaturer.
Netværk og partnerskaber
Vi vil med fællesskab og fordybelse skabe lærende
partnerskaber mellem folkeskoler og musik/kulturskolerne.
Dette samarbejde er langt fra udbredt i kommunerne, og
projektet vil virke som kickoff for nye samarbejder.
Vi vil med projektet skabe udviklingsnetværk mellem de
involverede lærere med henblik på inspiration og
kompetenceudvikling samt sparring og udvikling af
praksissamarbejder i nye partnerskaber.
Musik/kulturskolerne i regionen har rolle som lokale tovholdere
for projektet og gennem projektet skabes muligheder for
udvikling af nye undervisningsformer.
Lighed og regional forankring
Musikskolernes undervisning er ofte forbundet med store
udgifter for familier, men projektet kan åbne muligheder for en
økonomisk lighed ved at lægge undervisningen ind i skolen og
gøre det gratis for eleverne, så børn kan deltage uanset
forældres indkomstforhold.
Vi laver undervisningsforløb tværs over regionen og på land og
i by, så børn uanset hvor i regionen man bor, kan deltage i
projektet.
Varige samarbejder og udvikling
Projektet opererer med en egenbetaling på 50% af udgifterne.
I kraft af flere deltagende kommuner vil dette tilskud mindskes
og over en periode helt forsvinde. Vores mål med projektet er
at folkeskoler og musik/kulturskoler trinvis finder fælles
finansiering af videre undervisningsforløb.
Som en del af projektet vil vi fortrinsvis bruge instrumenter,
der ikke er så eksponerede i elevernes dagligdag, og som hver
især rummer fascination og håndværksmæssig historie i den
klassiske orkestertradition. Projektet vil således også fungere
som en mulighed for børn og unge at få åbnet øjnene for
instrumenter, der er efterspurgte i de regionale orkestre.
Projektets konkrete mål
(F.eks.: Antal forestillinger,
udstillinger, workshops,
netværk, netværksmøder,
deltagere i nye samarbejder
m.m.)

Mål og succeskriterier
Vores succeskriterier er gennemførelse af 36 x 36 klokketimers
undervisningsforløb fordelt på de deltagende kommuner fra
alle egne af regionen pr. år. Undervisningen planlægges og
gennemføres i samarbejde med og på lokale folkeskoler. Der
forventes et elevtal på 800 elever pr. år, i alt 1600 børn.
Vi vil gennemføre to stævner og flere netværksmøder pr. år
med lærere og ledere på musik/kulturskolerne.
Vi vil som minimum have 8 deltagende kommuner spredt over
hele regionen. Målet er 10 det første år og 12 det næste år,
men alle kommuners musik/kulturskoler inviteres med gennem
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samrådet for musik og kulturskoler i Region Midt.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Plan og aktiviteter
I foråret 2019 nedsættes en styregruppe bestående af tre
musikskoleledere og en folkeskoleskoleleder. Gruppen vil stå
for planlægning og gennemførelse af projektet.
Ud over de 8 kommuner, der allerede har givet tilsagn om
deltagelse, inviteres flere kommuner med i en åben invitation i
Samrådet for musik- og kulturskoler i Region Midt. Målet vil
være 10 kommuner i 2019 og 12 kommuner i 2020. Ansvarlig i
hver kommune vil være leder af musik- eller kulturskolen i den
enkelte kommune.
Den primære målgruppe er børn og unge i aldersgruppen 7 til
12-årige svarende til elever i folkeskolens indskoling og
mellemtrin afhængig af hvilke instrumenter, der sættes i gang.
Der arbejdes med klasse/holdundervisning og sammenspil for
7 til 12-årige. Målgruppeinddelingen er vejledende og
aldersgruppen fastsættes på pædagogisk baggrund efter lokale
forhold og i samarbejde mellem folkeskole og musikskole.
Der arrangeres stævner med sammenspil som formål samt
netværksseminar for projektets medvirkende lærere og
eventuelt andre med inspiration og kompetenceudvikling samt
videndeling og sparring som formål.
Musik- og kulturskolerne repræsenteres i samrådet for musikog kulturskoleledere i Region Midt, hvor projektet løbende
tages op. Videnscenter for Musik orienteres gennem møder og
formidler erfaringer og resultater til centerets øvrige parter,
som konservatoriet, VIA og Aarhus Universitet.

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

Tidsplan/årshjul
På samrådsmøde foråret inviteres bredt ind til samarbejde
med de kommuner, der endnu ikke er del af projektet.
Musik- og kulturskoleledere træffer aftaler med folke- og
friskoler i løbet af maj, juni og august, september 2019 om
undervisningsforløb og organiserer instrumenter til grupper af
elever.
Der ansættes en projektleder til 1. august 2019 for to år frem
til d. 31. juli 2021, hvor projektet afsluttes med evaluering og
rapport/regnskab.
Undervisningen foregår som holdundervisning i folkeskolens
klasser i samarbejde med folkeskolelærere på de tilmeldte
folkeskoler fordelt over hele regionen. Undervisningen starter
ultimo oktober og afsluttes for de fleste forløb i april måned.
Der arrangeres stævner med sammenspil som formål i marts
måned samt seminar for projektets medvirkende lærere og
eventuelt andre med inspiration og kompetenceudvikling samt
videndeling og sparring som formål i april måned.
Der inviteres igen bredt ud til kommunerne i Region Midt, der
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endnu ikke er deltagere i projektet. Målet er 12 kommuner.
Musik- og kulturskoleledere inddrager andre folke- og friskoler
i løbet af maj, juni og august 2020 med henblik på aftaler om
undervisningsforløb og organiserer instrumenter til grupper af
elever. Projektet udløber juni måned 2021.
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektet organiseres af en styregruppe bestående af tre
musikskoleledere og en folkeskoleskoleleder. Gruppen vil stå
for planlægning og gennemførelse af projektet.
Styregruppen koordinerer tilmeldinger fra kommunerne, så der
sikres geografisk udbredelse og spredning mellem land og by
og fordeler midler efter antal undervisningsforløb og deltagelse
i stævner og seminar. Kriterier for tildeling af midler er at
undervisningen skaber fællesskab og muligheder for
fordybelse, udbredes til hele klasser og er gratis for eleverne.
Administration af projektet er forankret på Den Kreative Skole
i Silkeborg, der også har projektejerskabet.
Følgende 8 kommuner indgår i partnerskabet:
Ringkøbing/Skjern, Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg,
Skanderborg, Horsens og Odder.
De enkelte musik/kulturskoler definerer sammen med lokale
folkeskoler selv indhold og omfang af undervisningsforløb.

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

Samarbejdspartnere er først og fremmest deltagende
kommuner over hele regionen. Som andre aktører, der søges
inddraget i projektet kan nævnes skole- og kulturforvaltninger
i kommunerne, musikskolernes elever samt folkeskole og
gymnasieelever på tilsvarende instrumenter.
Når projektets midler fordeles på flere kommuner, vil der være
færre undervisningsforløb til hver kommune. Det er projektets
intention, at man i kommunerne trinvis lægger finansiering af
undervisningen over på de deltagende skoler i et samarbejde
mellem musikskoler, folkeskoler og forvaltning.
Målet er en deleøkonomi mellem musik/kulturskoler,
folkeskoler samt forvaltninger til glæde for børn og unge i de
enkelte kommuner.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Samrådet af Musik- og Kulturskoleledere i Region Midt
opsamler viden og resultater og formidler videre til den
nationale forening af musik- og kulturskoler i Danmark.
Videnscenter for musik opsamler erfaringer og formidler til
øvrige uddannelser på musikområdet i regionen.
Lars-Ole Vestergaard, formand for Videnscentret, udtaler
følgende: At fokusere på at styrke interessen for de sjældne
instrumenter er en indsats, der interesserer og optager alle
institutioner repræsenteret i Videnscenter for Musik.
Videnscentret tilbyder at være sparringspartner ift. projektets
retning i fremtiden.
En anbefaling fra Videnscentret er, at en yderligere udvikling
af projektet bør ske i tæt samarbejde med de
uddannelsesinstitutioner, som uddanner de voksne, som
kommer til at arbejde med børnene i fremtiden. Kun sådan
sikrer vi, at der er et blivende engagement i det fremtidige
arbejde.
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Hvordan skal projektet
evalueres?

Dialogen med videnscentret vil foregå ved partnerskab og/eller
medlemskab af styregruppen for projektet.
Projektet evalueres i styregruppen og i samrådet for musik- og
kulturskoleledere i Region Midt og tages op i Videnscenter for
musik. Evalueringen er en afrapportering bestående af
beskrivelser af forløb og erfaringer fra projektets deltagere og
partnere samt arven efter projektet og et samlet regnskab.

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?

Fællesskab og fordybelse vil bidrage til udvikling og trivsel
blandt de mange børn, der vil deltage. Oplevelsen og glæden
ved at fordybe sig personligt og at spille sammen udgør en stor
motiverende faktor, og den gensidige inspiration skaber liv og
trivsel rundt om på skolerne.
Kvaliteterne ved at deltage i orkestersammenspil er mange; det
er her ens egen faglige kunnen vil stå sin prøve, og i kraft af
sammenspillets natur opøves børn og unge i et komplekst
samarbejde, der kræver kreativitet, målrettethed, selvdisciplin
og forståelse af egen rolle i sammenhæng med andre.
I kraft af undervisningsforløb tværs over regionen på land og i
by, får børn lige muligheder for deltage i undervisningen uanset
hvor i regionen man bor og uanset forældrenes indkomst.
Det regionale samarbejde vil skabe udviklingsnetværk mellem
de involverede lærere med henblik på inspiration og
kompetenceudvikling samt sparring og udvikling af
praksissamarbejder i nye partnerskaber.
Projektets lærende partnerskaber vil bidrage til en kvalificering
af skolernes undervisning gennem netværk, og videndeling
omkring instrumenterne vil skabe fornyet udvikling og
samarbejde mellem orkestre i regionen.

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

Samarbejdet mellem folkeskolen og musik- og kulturskoler om
undervisningsforløb vil bidrage til udvikling af nye koncepter på
tværs af regionen. Samtidig vil projektet være en opfyldelse af
anbefalinger i kulturministeriets rapport om
Musikskolevirksomhed. Her tænkes i sær på undervisningens
tilgængelighed for alle samfundsgrupper, alternative
undervisningsformer og samarbejder med andre kommunale og
regionale aktører om kulturelle tilbud til børn og unge.
Projektet vil med sin undervisning rekruttere og kvalificere
unge musikere til optagelse i landsdelsorkestre samt at styrke
den musikalske udfoldelse i de klassiske orkestre i regionen.
Vi vil søge forlængelse af projektet gennem fonde og andre
med henblik på en udbredning og implementering af
partnerskaber i regionens kommuner. Lykkes vi i vores indsats,
vil partnerskaber gro i alle kommuner til glæde for elever,
forældre skoler og orkestre på tværs af Region Midt.
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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.
instruktører og fundraising)
PR og kommunikation
Revision
Instrumenter

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

70.000
0
10.000
5.000
792.000
133.400
6.000

70.000
0
10.000
5.000
792.000
133.400
30.000

140.000
0
20.000
10.000
1.584.000
266.800
36.000

5.000
15.000
72.000
1.108.400

5.000
15.000
72.000
1.132.400

10.000
30.000
144.000
2.240.800

År 1

År 2

År 3

I alt

554.200
0
0
0

566.200
0
0
0

1.120.400
0
0
0

0
98.000

0
110.000

0
208.000

456.200

456.200

912.400

Ledertid
1.108.400

Ledertid
1.132.400

Ledertid
2.240.800

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

På vegne af projektet Fællesskab og fordybelse
Med venlig hilsen
Erling Kyvsgaard
Kulturskoleleder
Tlf. 89 70 53 01
E-mail: eky@silkeborg.dk
www.denkreativeskole.dk
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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

Ammar Keylani

Sondergade 11 Ebeltoft 8400
Ammarkeylani@yahoo.co.uk
71666390

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

Vaegmaleri

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

En vaegmaleri some skal bygges 10 til 12 meter X 7.5 til 9 m.
Og fordoblet some vender to veje med en vinkel paa 45 grader
some begge vil holde et maleri som jeg havde vist en mit
projekt, der har sign egen antropologiske forkalring og bringer
tilskuere til at taenke, overvej of beundre. Men midt i dette
projekt er, at kunstneren er ikke en enkelt person, men
ethvert barn i dette by, som Ebeltoft, mit hjeme by, der
mener, at han eler hun har talent eller evnen til at deltage.
Vaeggen vil blive markeret med vandrette og ldrette linjer og
renderet firkanter, og hvert barn vil blive tildelt at male en
firkant, og jeg vil vaere ansvalige for ar arrangere in mellem
bornene og genopbygges firkaterne for at resultatet og kan
blive et fuld velafbalanceret vaegmaleri. Paa denne maade vil
hele samfundet blive forenet i en kunstvaerk.

Projektets formål og
succeskriterier

Paa denne maade vil hele samfundet blive forenet i en
kunstvaerk som ville afspejle en foleslse af stolthed, solidaritet
og glaede.Hver eneste familie vil begynde at sende et saadant
projekt ud paa alle sociale medier.

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:

Projektets konkrete mål

Skabe forbindelse i lokal samfundet blandt boern og voksne i
et samlet kunstprojekt som kan blive et varemaerke for byens
estetik.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Se ovenfor

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

Omkring 2-5 maneder

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

Se ovenfor

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Det vil forblive paa stedet hvor det vil blive et symbol paa et
faelleskabs kunstvaerk som mange kan tage aeren for

Skole
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Se ovenfor

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

Det vil give boern redkaber til selv at skabe noget, og give dem
selvtillid til deres evne til at goere noget haandgribeligt med
deres haender. I vores tid er det meget brug for at vi vender
tilbage til en foelselse af at vi er forenet om noget udenfor os
selv og som en del af en stoerre verden
Se ovenfor

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 2

År 3

I alt

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

I alt

Finansiering

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
3

Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt
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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

Teatret Gruppe 38, Aarhus & Team Teatret,
Herning
Niels Andersen
Teatret Gruppe 38, Mejlgade 55b, 8000 Aarhus C.
na@gruppe38.dk
20424209

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

Enestående 2019

ENESTÅENDE er en soloforestillings biennale
etableret i 2013 og gentaget i 2105 og 2017. Til
2019 planlægges endnu en international udgave af
biennalen, der som i 2017 omfatter et regionalt
netværk bestående af to teatre. ENESTÅENDE
omfatter 10 produktioner, hvoraf halvdelen er
internationale. Alle opføres på Teatret Gruppe 38 i
Aarhus, og Team Teatret i Herning, i alt 20
opførelser i perioden 25.10-3.11. – biennalen
omfatter nye produktioner inden for dans,
performance og teater.
ENESTÅENDE er et samarbejde mellem Teatret
Gruppe 38, og Team Teatret.
Kort beskrivelse af formål:
I forbindelse med Kulturbyåret 2017 startede vi et samarbejde
mellem Team Teatret i Herning og Teatret Gruppe 38 i Aarhus
for at udbygge det kulturfaglige netværk mellem de to teatre.
Dette resulterede i ENESTÅENDE 2017 et international projekt
med bidrag fra Belgien, Sverige, Bosnien, UK, Israel og
Danmark.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
ENESTÅENDE 2019 flugter med regionens kulturpolitik omkring
etablering af netværk til gavn for en fælles udvikling,
produktion og ressourcefælleskab. Derudover ligger initiativet
også indenfor det strategiske mål med internationale netværk.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Projektet forventes at tiltrække et publikum i størrelsesorden
1.500 pr. teater. Det har også det formål at udbygge
samarbejdet mellem de to teatre, der startede op i 2017 med
et fælles kulturbyprojekt. Derudover håber vi, at projektet skal
være med til at skabe publikumsudvikling for et Gruppe 38s
nye teater på havnefronten i Aarhus, som åbner i efteråret
2019 hvor ENESTÅENDE bliver en af de første store events på
det nye teater.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
10 produktioner pr. spillested, med i alt 14 opførelser pr.
spillested – desuden arrangeres der after talks i forbindelse
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med de internationale produktioner.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:

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

Projektet start, planlægning, kuratering: 1. august 2018
Afvikling 25. oktober -2. november 2019

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

Producent er Niels Andersen (se vedhæftede cv)
Kuratering: Niels Andersen, Teaterleder Bodil Alling (se CV)

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

Projektet er forankret på Teatret Gruppe 38 og videreføres
som en international kunstbiennale, næste gang i 2021

Hvordan skal projektet
evalueres?

Se ovenstående

Vi har allerede gennemført et pilotprojekt i forbindelse med
Kulturby 2017

Den Danske Scenekunstskole, Aarhus
Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet

Projektet evalueres efter endt projektperiode og erfaringerne
deles mellem de to organisationer.

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?

ENESTÅENDE 2019 flugter med regionens kulturpolitik omkring
etablering af netværk til gavn for en fælles udvikling,
produktion og ressourcefælleskab.

ENESTÅENDE 2019 er som platform den eneste af sin art i
Skandinavien der formidler soloprojekter indenfor scenekunst,
det være sig traditionel taleteater, musik, danseprojekter og
performance.

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

År 1

År 2

År 3

I alt

Projektledelse
Se venligst
Vedhæftede
Budget

Aktiviteter

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

I alt

Finansiering
Region Midtjylland

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

Der
søgers
100.000
til 2019
Udgaven
Mht. til
finansering se
vedhæft
ede
budget

Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Horsens Kommune, Kultur og Eventafdelingen
Iben Høgh Grøftehauge
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
ig@horsens.dk
2268 5171

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

MONSTER – kulturen ud af skabet og ind i skolen

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

Horsens, Odder og Hedensted Kommune vil sætte fokus på
mødet mellem folkeskoler og kulturskoler ud fra temaet MONSTER. I projektet vil vi undersøge, udvikle og styrke samarbejdet ml. kulturskoler og folkeskoler.
Vi skal med MONSTER genopdage og udforske Åben Skole princippet. Vi skal undersøge, hvad kulturen kan i skolen, og vi skal
genopdage hinandens kompetencer og lade os inspirere af hinanden på tværs af folkeskoler, kulturskoler, kommuner og eksterne aktører.
Projektet er ikke alene et spørgsmål om at skabe resultater
eller et slutprodukt. Det er ligeså meget et projekt med fokus
på videndeling, kreative processer og læring af hinanden.
Rent konkret er det dog også meningen, at MONSTER udmønter sig i en række forskellige workshops til folkeskolen og afslutningsvis i en børnekulturdag i hver af de tre kommuner.

Projektets formål og succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Formålet med projektet er at udvikle et fundament og rammer
for samarbejde og fællesskab ml. kulturskoler og folkeskolen.
Projektet handler om, hvordan vi i et samarbejde mellem kulturskolerne og skolerne kan lave forløb, der kan inspirere eleverne og gøre dem nysgerrige på kunst og kultur samtidig
med, at vi styrker fagligheden i folkeskolens kreative fag.
En vigtig del af MONSTER-projektet er processen med at udvikle idéer gennem forskellige kunstarter og opgaver på tværs af
kulturskoler og folkeskoler. I folkeskolen kan det være svært at
finde tid til de projekter, der giver rum til fordybelse og giver
eleverne mulighed for at eksperimentere. MONSTER-projektet
er en ramme, der gør det muligt at udfordre eleverne kreativt
og lærerne på deres faglighed.
Projektet skal berige kulturskolerne og folkeskolerne og sætte
folk sammen, som ikke nødvendigvis er vant til at snakke
sammen. Det skal have fokus på den kreative proces og bringe
forskellige kompetencer og kunstarter i spil.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Projektet giver mulighed for at mødes og udveksle erfaringer
på tværs af kommunegrænser, folkeskoler og kulturskolerne.
Det styrker samarbejde og vidensdeling ml. kommunerne. I
Horsens og Hedensted er der eksempelvis etablerede kulturskoler, der er kendetegnet ved en bestemt struktur, organisering og samarbejder. I Odder er en helt ny Kreativ Skole på
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vej. Gennem MONSTER kan vi drage nytte af hinandens erfaringer med kulturskoler og folkeskole/kulturskole samarbejdet,
udvikle nye projekter og tiltag og derigennem styrke de enkelte
kommuner.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Ambitionerne for MONSTER-projektet er at:
 Styrke fagligheden i de kreative fag i skolen og genopdage
de muligheder, der er i Åben Skole.
 Skabe rammerne for et godt og stærkt fagligt samarbejde
mellem folkeskoler og kulturskoler.
 Berige hinandens kompetencer i mødet mellem folkeskolen
og kulturskolerne og lære af hinandens forskellige fagligheder og kulturer.
 Skabe en ramme, der gør det lettere for lærere, pædagoger, bibliotekarer eller andre at facilitere elevernes arbejde
med kunstneriske projekter.
 Give rum til proces, idégenerering og udvælgelse af den
gode idé.
 Udfordre folkeskoleelever til at tænke skævt og anderledes
og gøre dem nysgerrige på kunst og kultur.
 Udvikle samarbejdet mellem kulturskolerne og arbejde på
at skabe et kreativt frirum for børn, der gerne vil arbejde
med kunst og kultur i deres fritid.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
En række forskellige workshops til folkeskolen.
En børnekulturdag i hver af de tre kommuner.
En opsamlingsdag på tværs af kommunerne, skoler og kulturskoler.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Billedskolen Horsens har som kunstnerisk leder på projektet,
udarbejdet et fælles udgangspunkt, som alle tre kommuner
skal opbygge deres aktiviteter ud fra, så der kommer en rød
tråd på tværs af kommunegrænserne.
Hver kommune har nedsat en lokal arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra kulturskoler, biblioteker og folkeskoler, og
sammen skal de udvikle de workshops, som skal afholdes ude
på de lokale folkeskoler og evt. spillesteder samt Børnekulturdagen i hver kommune.
Eksempler på konkrete workshops er:
 Først tegne et monster på papir og derefter forme det i
ler i 3D. Herefter opsættes monstrene i byrummet.
 Stop-motion animationer hvor der efterfølgende lægges
musik på.
 Først tegnes monstret på ternet papir. Herefter skal
monstret laves på en perleplade, som til sidst hænges
op i et flot mønster sammen med andre monstre.
 En tegneworkshop som ender ud med street-art forskellige steder i byens rum.
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Alle workshops udføres i folkeskoleklasser, hvor aktører fra
kulturskolerne kommer ind og er en del af den almindelige undervisning i fx billedkunst eller musik, men byder ind med de
skæve vinkler og aktiviteter, som der ellers ikke er tid og rum
til i den almindelige undervisning.
Billedkunstlærere og pædagoger tilbydes et oplæg til opgaver,
de selv kan arbejde med og lærer derigennem nye processer til
at arbejde kunstnerisk
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Der afholdes planlægningsmøder i løbet af vinteren og foråret
2019. Styregruppen mødes efter behov.
De forskellige workshops kommer til at foregå op til og i uge
23-24. Børnekulturdagene afholdes den 15. juni 2019.

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

Styregruppen:
Malene Lykke Scharling, Odder Kommune
Berit Schmidt Hansen, Hedensted Kommune
Iben Høgh Grøftehauge, Horsens Kommune
Kunstnerisk leder:
Jannik Broz, Billedskolen Horsens
Odder arbejdsgruppe:
Malene Lykke Scharling
Allan Malver, Odder Bibliotek
Janni Thorstensen, Pædagogisk leder på Hundslund Skole
Mette Christoffersen, Billedkunstlærer mv. på Vestermarksskolen
Hedensted arbejdsgruppe:
Berit Schmidt Hansen
Inge-Lis Gaardsted, Billed- og Dramaskolen i Hedensted Kommune
Allan Morell, Musikskolen i Hedensted Kommune
Horsens arbejdsgruppe:
Iben Høgh Grøftehauge, Kultur & Eventafdelingen
Jannik Broz, Billedskolen Horsens
Knud Mortensen, Horsens Musikskole
Thomas Nielsen og Sabrina Koch, Komediehuset
Signe Henningsen, Horsens Byskole afd. Kildegade
Derudover kommer et antal folkeskoler i hver kommune og
eventuelle eksterne kulturaktører, der bruges som konsulenter i
de forskellige workshops.

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

Projektet tænkes forankret hos både kulturskolerne og de folkeskolelærere, som er med i projektet. Projektet har været
med til at skabe kontakter og netværk, som kan bruges i fremtidige samarbejder.
Efter projektets ophør vil vejledninger og erfaringer fra de
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mange afholdte workshops blive delt på tværs af kommunerne,
og dermed inspirere til at samarbejdet fortsættes i det kommende skoleår.
Alle deltagende lærere samles igen efter et halvt år med Jannik
Broz og får sparring på deres undervisning og de nye processer. Det motiverer til at arbejde videre med metoderne efter
projektperioden, og det inviterer til netværk og videndeling
blandt de deltagende lærere, således det samlede niveau løftes.
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Med MONSTER vil vi gerne udveksle erfaringer og viden mellem
skoler og kulturinstitutioner på tværs af kommunegrænserne.
Derfor er det planen, at vi afslutningsvis afholder en fælles opsamlingsdag, hvor skolerne (både lærere og nogle elever, der
har deltaget i workshops) og kulturskolerne/den kreative skole
samler erfaringer fra de forskellige workshops (og børnekulturdagene).
Projektets resultater kan præsenteres på flere måder og ikke
nødvendigvis kun én gang. En stor del af projektet er nemlig at
dele erfaringerne med at arbejde kreativt ud fra et fælles tema
ude på skolerne.
Undervejs i projektet lægger vi op til, at skolerne tager billeder
af processerne undervejs. Vi laver et fælles drev, hvor workshopmateriale, processer, delresultater og færdige resultater
samles, så andre deltagere kan lade sig inspirere.
Skolerne kan f. eks. også vælge at:
 Lave en udstilling internt på deres skole.
 Udstille resultaterne i byrummet.
 Dele deres fotos eller video-klip via sociale medier.
 Gå sammen om en fælles udstilling.
Billedskolen Horsens samler de færdige resultater, elementer
fra de forskellige workshops og proces-billeder til udstilling i
forbindelse med Børnekulturdagene i kommunerne.
Når projektet er slut samler vi erfaringer, resultater og ideer til
workshops i en samlet ”håndbog for samarbejde ml. kulturskoler og folkeskoler”, der deles med skoler og andre interesserede.

Hvordan skal projektet evalueres?

Vi laver en fælles opsamlingsdag, hvor alle deltagere i projektet
samler sammen på erfaringer og evaluerer projektet.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye produkter, kompetencer, arbejds-

MONSTER er med til at genopdage og udvikle rammerne for
hvordan kulturskolerne og folkeskolen kan samarbejde og derigennem styrke fagligheden i de kreative fag i folkeskolen og
udfordre eleverne, understøtte deres faglige udvikling og gøre
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former, værktøjer, netværk
eller internationalt udsyn?

dem nysgerrige på kunst og kultur.
Kulturskolerne og folkeskolen skal opdage og blive opmærksomme på hinanden. Ved at samle undervisere fra alle skolerne i kreative planlægningsmøder kan man skabe rammer for
vidensdeling og faglig udveksling og derigennem styrke hinandens kompetencer.
Projektet handler også om at finde en model for et styrket
samarbejde ml. kulturskolerne internt i kommunerne men også på tværs af kommunegrænserne og derigennem skabe et
stærkt kulturudbud til børn og unge i kommunerne.
Et stærkt kulturudbud består både af undervisning og workshops, som børn og unge selv kan deltage i og af kulturelle
oplevelser som fx udstillinger, børnekulturdage, koncerter
m.m.
Derudover håber vi selvfølgelig, at de erfaringer, resultater og
ideer til workshops, som vi udvikler gennem projektet, kan
bruges af andre.

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

MONSTER projektet skal være med til at sætte fokus på betydningen af de kreative fag i folkeskolen, og hvordan de kan
skabe bedre trivsel og mestring blandt børnene.
Projektet skal også sætte fokus på, hvordan kulturskolerne
kan blive en del af folkeskolernes dagligdag og skabe muligheder for, at alle børn kan opleve kunst og kultur og udvikle deres kreative sprog.

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

I alt

År 1
Projektledelse
Kunstnerisk ledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Workshops (materialer, honorarer,
planlægningsmøder etc.)
Børnekulturdage (materialer, honorarer, planlægningsmøder, PR etc.)
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

År 2

År 3

I alt

100.000
50.000
50.000
0
0
250.000

100.000
50.000
50.000
0
0
250.000

200.000

200.000

50.000

50.000
700.000
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Finansiering
Region Midtjylland
Europæisk Kulturregion
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

Bevilget/ikke
bevilget

150.000
200.000
0
0
0

150.000
200.000
0
0
0

0
200.000

0
200.000

Bevilget

150.000

150.000

Bevilget

Bevilget

700.000
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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

Teaterhuset Filuren
Ditte Felding
Thomas Jensens Alle 2, 8000 Aarhus C
dfe@filuren.dk
24284967

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 netværkernes 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

”TalentNetværk – et specialnetværk under SceNet”
1

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

Teaterhuset Filuren fik i 2017 bevilget midler fra Region Midt
og Region Nord til pilotprojektet “TalentNetværk - et
specialnetværk under SceNet”. Pilotprojektet har afdækket og
undersøgt mulighederne i og opbakningen til et nyt netværk og
afprøvet konkret aktiviteter. Det kortlæggende og
undersøgende arbejde viser klart, at der er stort behov og fuld
opbakning til at igangsætte en længerevarende proces for
etablering af et bærerdygtigt netværk.
Derfor ansøges nu midler til videreførsel og udvidelse af
netværkets aktiviteter samt forankring over de næste tre år.
De seks partnere er alle SGK/TGK talentlinjer tilknyttet SceNet
teatre. Der sigtes mod, at mindst en af netværkets årlige
aktiviteter bydes åbent ud til andre aktører i regionerne og
øvrige Danmark, der arbejder med scenekunstnerisk
talentudvikling.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
TalentNetværket skal skabe større sammenhængskraft blandt
talentudviklingsprogrammer i regionerne, både blandt elever,
alumner, undervisere, koordinatorer og teaterledere.
Netværket skal udgøre et fælles forum for kommunikation og
erfaringsudveksling, idégenerering og ressourceoptimering. I
praksis i form af sparring, faglig opgradering, en fælles
PR-strategi, udveksling og initiativer på tværs af talentlinjerne.
Det er også et mål, at vi i projektets løbetid får skabt minimum
et større projekt ud over det her ansøgte, som kan adapteres
ind i alle partneres talentprogrammer. F.eks. et
dramatik-udviklings-projekt.
TalentNetværket skal gennem aktiviteter, netværksdage og
‘stormøder’ skabe merværdi for alle aktører omkring de
enkelte linjer.
Vi vil dele vores viden og erfaringer, både ved at skabe
aktiviteter der er åbne for andre aktører, der arbejder med
talentudvikling, ved at skabe en åben kommunikationsplatform
og ved at engagere og samarbejde med en ekstern evaluator i
hele projektets løbetid.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Et netværk mellem talentlinjer vil ikke blot skabe en
her-og-nu-merværdi for unge talenter og aktører omkring de
involverede linjer. Det vil gennem SceNet-forankringen i høj
grad styrke samarbejdet mellem alle teatrene i regionen, men
vigtigst; styrke kommende kulturskabere i deres faglighed,
udvide deres kunstneriske og geografiske horisont og blik for
hinanden og skabe grobund for de unges kommende
samarbejder på tværs af region Midt og Nord.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Det er et succeskriterie, at vi de næste tre år forankrer en
stærk kommunikation og netværksrelation mellem
talentlinjerne, og via aktiviteter højner kvaliteten af de enkelte
linjers output, kompetencer og udsyn. Netværket skal skabe så
meningsfulde relationer og output, at koordinering af
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netværkets aktiviteter fra 2023 varetages af partnerne selv
som en naturlig del af arbejdet med talentelever.
Projektets konkrete mål

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

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

1 årligt tilbagevendende større netværksbegivenhed for
elever, undervisere, koordinatorer/ledere og tidligere
elever. F.eks. i forbindelse med større kulturel event.

●

Talentelever i mentorforløb (ofte 3. år på talentlinjerne)

●

Fælles multi-medial rekrutteringsudvikling/PR der
formidler talentlinjerne på forskellige måder. Et samlet
rekrutteringsfokus der også synliggør Region Midt og
Nord som stærke talentregioner.

●

1 årligt Netværksmøde for samarbejdspartnerne

●

2 seminardage årligt for undervisere

●

Kommunikation og vidensdeling mellem eleverne (evt,
app, youtubekanal el. feeds fra eksisterende kanaler til
website)

●

9-12 forskellige typer workshops for eleverne over 3 år,
som supplement til eksisterende programmer. Samme
workshops afholdes flere steder.

●

At formulere og ansøge midler til et større
fællesprojekt, afviklet i løbet af projektperiodens tredje
år, eksempelvis et dramatik-udviklings-projekt.

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Aktiviteter for talentelever:
Undervejs i projektet eksperimenteres der med forskellige
former for workshop-designs. Netværkets koordinator finder i
samarbejde med partnerne særligt attraktive
gæsteundervisere/kunstnere som talentprogrammerne ikke
ellers har adgang til. Netværks-workshops er ekstra attraktive
tilbud i linjernes årshjul. Koordinator sørger for at udbyde og
koordinere, mens samarbejdspartnerne forpligter sig på
værtsrolle og tilbagemelding. I pilotfasen har vi haft succes
med at udbyde de samme workshops til flere talentlinjer.
Sigtet hermed er at give talenterne en fælles referenceramme,
når de mødes i andre sammenhænge.
Et andet design kunne være en “workshop-event” med flere
forskellige workshops på samme tid, afholdt ét sted. De
strukturelle formater udvikles og vedtages af partnerne i
netværket.
Netværkets TeaterTalent Mors har allerede i opstartsfasen haft
succes med udveksling af elever til andre teatre. Det er særligt
muligt og relevant for talentelever med andre faglige
interesser end skuespil. Da både Aalborg TGK og Aarhus SGK
arbejder med oprettelse af et tredje år fra efteråret 2019, vil
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der være mulighed for at udvide denne praksis, samt udbyde
opkvalifikationer i nye rammer for eleverne. Aalborg TGK har
allerede åbnet for optagelse af talentelever fra andres
talentlinjer til deres tredje-år. Tiltag som disse sker kun, hvis
vi fortsat kan sørge for god kontinuerlig kommunikation
talentlinje-koordinatorer og ledere imellem. Det sikrer bl.a.
netværksmøderne.
Aktiviteter for undervisere/koordinatorer/ledere:
Netværks-/styregruppemøder med plads til sparring, løbende
evaluering og ideudvikling forankrer og skaber ejerskab for
netværkets øvrige aktiviteter. Koordinator arrangerer
møderne, men partnerne påtager sig skiftevis værtsrollen og
forpligter sig til deltagelse.
Seminarer og workshops for faglig og fælles opgradering af
undervisere og koordinatorer/ledere, hvor partnerne har
mulighed for at invitere deres faste undervisere. Hermed sikres
faglig opgradering, sparring og udveksling.
Projektet tilbyder partnerne refusion for lønudgifter til én
undervisers deltagelse. Pilotfasen har vist, at partnerne
deltager med langt flere.
Fælles aktiviteter:
Hvert år skabes en større netværksbegivenhed med fokus på
nuværende og tidligere elever. Det kan være et fagligt møde
afviklet under en større kulturbegivenhed i Region Midt eller
Nord (Kulturmødet, ILT-festivalen, Horsens Teaterfestival el.
lign.). Intentionen er både at sørge for, at de unge har
mulighed for at skabe nye kontakter, og samtidig udvider
deres horisont indenfor scenekunst. Der kunne inviteres
- et panel af oplægsholdere fra de scenekunstneriske
uddannelser til en up-date på parametre i optaget,
- et panel med fokus på fundraising og pr-workshops
- eller være møder med uafhængige scenekunstnere, nationale
som internationale.
Vigtigst er, at elever og alumner får inputs, som de kan bruge i
deres videre arbejde, og dermed er bedre rustet til selv at
blive skabende kulturaktører. Og at undervisere og ledere
sammen med talenterne opdateres på den virkelighed og de
vilkår talenterne udsluses til.
Alle partneres ledere/koordinatorer og en underviser forpligter
sig til deltagelse.
Fælles PR-strategi og kommunikationsværktøjer
Udvikling af fælles strategi med fokus på øget rekruttering og
synlighed og nemmere intern kommunikation og videndeling.
Vi vil skabe en levende digital platform, der præsenterer og
kommunikerer Regionernes talentlinjer bl.a. gennem levende
billeder og feeds fra sociale medier men også fakta om de
enkelte linjer.
Platformen skal også bruges som åben vidensbank om bl.a.
undervisere i regionerne og erfaringer fra projektets
workshops, seminarer og evalueringer.
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Derudover vil vi lave et langtidsholdbart fælles fysisk materiale
til formidling af talentlinjerne til f.eks. ungdomsuddannelser og
biblioteker.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
År 1:
Gennemførelse af:
● 3 elevworkshops hver hos gennemsnitligt 4 partnere
● 2 underviserseminarer
● 1 netværksdag for ledere og koordinatorer
● 1 netværksmøde for elever, undervisere og
koordinatorer/ledere.
● Påbegyndelse af arbejdet med samlet PR-strategi for
linjerne
År 2:
Gennemførelse af:
● 3 elevworkshops hver hos gennemsnitligt 4 partnere
● 2 underviserseminarer
● 1 netværksdag for ledere og koordinatorer
● 1 netværksmøde for elever, undervisere og
koordinatorer/ledere..
● Evaluering af de første to år.
● Praktisk realisering af PR-strategi
● Formulering og ansøgning til større fællesprojekt.
År 3:
Gennemførelse af:
● 3 elevworkshops hver hos gennemsnitligt 4 partnere
● 2 underviserseminarer
● 1 netværksdag for ledere og koordinatorer
● 1 netværksmøde for elever, undervisere og
koordinatorer/ledere..
● Eventuel justering af fælles PR strategi
● afvikling af et større fællesprojekt - eksempelvis
udvikling af dramatiske tekster.
● Evaluering af det samlede netværksprojekt.
● Forankring og organisering for videreførsel af
netværket.

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

Alle samarbejdspartnere deltager i projektet på lige fod. Alle
kan byde ind med nye idéer, samarbejdsmuligheder og behov.
Teaterhuset Filuren er projektholder og ansætter en
projektkoordinator til at varetager al planlægning, koordinering
og kommunikation omkring netværkets aktiviteter.
Samarbejdspartnerne forpligter sig til deltagelse i netværkets
aktiviteter og til assistance til afvikling af netværksaktiviteter
lokalt. Koordinatoren står for formidling af netværket til
netværkets medlemmer og evt. andre talentskoler i Danmark
og for opsamling af viden fra partnerne til formulering og
eksekvering af fælles PR-strategi.
Teaterhuset Filurens forretningsfører er bogholder og
regnskabsfører for projektet.
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Evt. andre
samarbejdspartnere og deres
rolle i projektet

I netværkets pilotprojekt-fase er det blevet helt tydeligt, at der
er stor vilje til og værdi i dette netværk. Samtidig er det også
helt afgørende at der i en videreførelse og -udvikling - ligesom
i pilotfasen - indregnes midler til en fast koordinator og
tovholder. I pilotfasen har ansvaret for kommunikation,
koordinering og aktiviteter været delt mellem flere
medarbejdere på Teaterhuset Filuren.
Skal en udvidelse og videre forankring af projektet i
regionernes talentarbejde falde succesfuldt ud, vurderer
projektholder, at det er afgørende, at der tilknyttes en fast
projektkoordinator og -kommunikator.
Det vil også være en forudsætning for gennemførelse af
projektet, at der gives tilsagn om treårig støtte.
Tilrettelæggelse og koordinering mellem seks
samarbejdspartnere med forskellige talentprogrammer i
sammensætning, organisering og årshjul kræver lang
planlægningshorisont og økonomisk stabilitet og fundament for
succesfuld bæredygtig videreførsel fra 2020 ved projektets
start.
Partnere der har tilkendegivet skriftlig opbakning til
TalentNetværk:








Randers Egnsteater, Randers EgnsTeaters Talentskole
Vendsyssel Teater, Teater Talent Vendsyssel
Teater Nordkraft, Aalborg Talentakademi og TGK
Himmerlands Egnsteater, Mariagerfjord Teatertalentlinje
Limfjordsteateret, Teater Talent Mors
Teaterhuset Filuren, SGK Aarhus
Aarhus Universitet, Center for Kulturevaluering (CKE)

Teaterlederne på Limfjordsteatret, Himmerlands Teater og
Teaterhuset Filuren samt koordinatorer for alle talentlinjerne
indgår som styregruppe for projektet, og udbydere af
netværkets aktiviteter til egne elever.
CKE indgår som ekstern evaluator af projektet.
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektet er et specialnetværk under SceNet og kan
videreføres naturligt herunder når projektet er forankret og
viser sig bæredygtigt. Bæredygtigheden forudsætter en
længerevarende økonomisk og organisatorisk velfunderet
implementeringsfase. Det er derfor vigtigt, at netværket opnår
et 3-årigt tilsagn - pilotfasen underbygger vores overbevisning
om, at værdien af dette netværk er så stort for partnerne, at
de ved udløbet af projektperioden selv vil investere tid og
ressourcer i dets videreførelse. Projektet er organiseret
således, at videreførelsens organisering er en formuleret del af
Netværkets arbejde i dets 3. år.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Først og fremmest på den digitale platform, der er en del af
projektet.
Derudover dokumenterer og deler deltagere på workshops,
seminarer, netværksmøder mv. erfaringer i skriftligt, i
interviews og i små videoer. Koordinatoren står for at indsamle
resultater og viden mhp. formidling mellem netværkets
partnere og deling/katalogisering på digital platform.
Koordinator varetager samarbejdet med SceNet bl.a. om et
evt. link mellem deres digitale platform og netværkets.
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Netværket følges af ekstern evaluator bl.a. med henblik på
formidling og videndeling. Se herunder.
Ledere og koordinatorer vil naturligt videndele og formidle
netværkets aktiviteter, værdi og resultater ved deltagelse og
oplæg i andre nationale og regionale scenekunstneriske fora.
Hvordan skal projektet
evalueres?

Der er indledt dialog med Center for Kulturevaluering (CKE),
Aarhus Universitet om gennemførelse af en uafhængig,
forskningsbaseret evaluering, der både understøtter
netværkets udvikling undervejs i projektperioden og dets
fortsættelse samt sikrer en videndeling omkring værdien af
talentnetværket, der muliggør læring for andre aktører inden
for feltet scenekunst for/med børn og unge og
sammenhængen mellem professionelt producerende
scenekunst og talentudvikling. Det konkrete evalueringsdesign
udvikles i projektets opstartsperiode i et samarbejde mellem
CKE og netværkets aktører for derigennem at sikre en
praksisforankring af evalueringen.

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?

Talentarbejdet har i det seneste år haft stor politisk fokus.
Netværket skal udvikle området ved at samle viden, erfaringer
og metoder på en effektiv og for partnerne meningsfuld måde i
dette, for mange af institutionerne, relativt nye arbejde.
Projektet har en stærk regional betydning, da
organisationsstrukturen er flad og dermed fremmer samarbejde
og udvikling på tværs af kulturinstitutionerne uagtet de
enkeltes størrelse og budgetter.
Fælles seminarer og workshop giver nye relationer og er med til
at udvikle kvalitet og kompetence i talentarbejdet i regionerne.
(Maks 5-10 linjer)
Det regionale kulturliv bliver styrket af et øget samarbejde.
Kulturlivet bliver stærkere af et øget kendskab til hinandens
aktiviteter og bedre netværk mellem institutionerne,
undervisere og elever på tværs af kommunegrænser og
regioner.

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

Projektmedarbejder/-koordinator
(20t/ugen, alle 3 år, inkl.
arb.giverudgifter)

År 1

År 2

År 3

I alt

246.000

246.000

246.000

738.000
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Elev/Talent
work-shops
3 årlige workshop,
hver workshop
gennemføres
gennemsnitligt v.
4 partnere

Heldags-seminarer
for undervisere /
koordinatorer/led
ere
2 arrangementer
årligt

Adm., bogholderi og regnskab.
Tearerhuset Filurens
forretningsfører (10 dg af 32 t 1.
og 2. år, 15 dg 3. år)

15.000

15.000

22.000

52.000

Medgået tid/Egenfinans.
3 w-s, 350 kr/t x 4 w-s-timer hvor
underviser til stede x hos
4partnere/locations

16.800

16.800

16.800

50.400

Ekstern underviser/workshopholder
3 w-s, 4 steder samme workshop,
a w-s-pris 8000 kr

96.000

96.000

96.000

288.000

Transport/kost/logi ekstern
workshopholder (2 overnat.,
2diæt-dage, 2000 kr. gns.
transport)

13.500

13.500

13.500

40.500

Inkind:
Prøvesal/workshoprum inkl. teknik
(1000 kr x 4 steder x 3 w-s pr. år

12.000

12.000

12.000

36.000

Medgået tid/Egenfinans:
350kr/t, 8 t, 7 ledere/koordinatorer

39.200

39.200

39.200

117.600

Medgået tid/Egenfinans:
350kr/t, 8t, 12 undervisere

67.200

67.200

67.200

201.600

Frikøb af undervisere:
350kr/t, 8t, 6 undervisere

33.600

33.600

33.600

100.800

Transport:
25 pers. (gns. 500 kr. pr. gang)

25.000

25.000

25.000

75.000

Køb af eksterne ydelser;
oplægsholdere

40.000

40.000

40.000

120.000

Forplejning, 25 pers.

15.000

15.000

15.000

45.000

2.000

2.000

2.000

6.000

25.200

25.200

25.200

75.600

Transport, gns. 500kr, 9 pers

4.500

4.500

4.500

13.500

Forplejning, 9 pers

3.000

3.000

3.000

9.000

Inkind, mødelokale

500

500

500

1.500

42.000

42.000

42.000

126.000

Inkind:
Stort mødelokale/lille sal m. div.
teknisk udstyr
Styregruppemøder
/netværksdage
1 årligt

Fælles
netværksdag;
talenter (ca.60),
lærere,

Medgået tid/Egenfinans.
Ledere/koordiantorer/lærere 350kr,
9 pers., 8 timer

Medgået tid/Egenfinans.
15 ledere/undervisere, 350kr/t, 8t

8

undervisere,
ledere (ca. 15)

Transport, 8.000 t. busleje/ off.
transp. pr. partner

48.000

48.000

48.000

144.000

1 årligt

Oplægsholdere inkl transport

8.000

8.000

8.000

24.000

15.000

15.000

15.000

45.000

Oplevelse/billetter 75 pers

7.500

7.500

7.500

22.500

Inkind:
Sal/lokaler, med div. teknisk udstyr

6.000

6.000

6.000

18.000

Ekstern konsulent og udvikler på
digital(e)
kommunikationsplatform(e)

55.000

80.000

20.000

155.000

Video-produktion x 12 (inkl. Kørsel
og møder)

90.000

30.000

0

120.000

Trykt fælles-mappe-koncept i oplag
på 4.000 pr. partner (lay-out, foto
& tryk)

40.000

100.000

0

140.000

Projekt
videndeling &
afslutning

Evaluator, Center for
Kulturevaluering (CKE), Aarhus Uni

25.000

25.000

50.000

100.000

0

0

15.000

15.000

Administrationsud
gifter

Tlf., computer mm.
projektkoordiantor

10.000

0

0

10.000

4.000

4.000

4.000

12.000

1.005.000 1.020.000

877.000

2.902.000

Forplejning 75 pers.

Fælles
kommunikationsin
dsats

Revision

Kontorhold, tlf.abonnement mv.
I alt

År 1

År 2

Region Midtjylland

395.000

405.000

Region Nord

395.000

405.000

0

0

0

270.000

270.000

ansøges

20.500

20.500

20.500

61.500

Bevilget/prioriteret af
de 6 partnere

190.400

190.400

190.400

571.200

Bevilget/prioriteret af
de 6 partnere

4.100

-900

-3.900

-700

1.005.000

1.020.000

Finansiering

Stat / Kommune / Scenet /
Private Fonde
Egen medfinansiering –
lokaledisponeringer ved alle
partnerteatre
Egen time-medfinansiering i kr.

Regulering Teaterhuset Filuren
I alt

År 3

I alt

Bevilget/
ikke bevilget

400.000 1.200.000

Ikke bevilget, ansøgt

800.000 Ikke bevilget, ansøges

877.000 2.902.000
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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

Dansk Talentakademi
Christoffer Boserup Skov
Helgolandsgade 24, 7500 Holstebro
christoffer@talentakademi.dk
22 59 73 39

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
succeskriteri
er

Show up – talenttræf 2019
Sidste weekend i september vil Dansk Talentakademi afholde et talenttræf, der
sætter regionen på landkortet inden for kunstnerisk talentudvikling. Til træffet
møder unge hinanden til aktivt samvær omkring aktiviteter som talks,
paneldiskussioner, koncerter, udstillinger, workshops, master- og mentorforløb.
Tidligere er talenttræf blevet afholdt i henholdsvis Næstved og Esbjerg, og her
er erfaringerne, at det er væsentligt for talentudviklingsarbejde, at talenter
møder andre unge talenter og samtidig får mulighed for både at blive undervist
af, men også indgå i dialog med, professionelle udøvende kunstnere. Vi vil
gerne tage disse erfaringer til indtægt og skabe et talenttræf, der har fokus på,
at de unge kunstneriske talenter mixer, mingler og danner meningsfulde
netværk. Talentakademiet vil som en naturlig del inddrage regionale partnere i
udviklingen af talenttræffet og invitere deltagere fra relevante regionale
institutioner, der arbejder med unges talentudvikling inden for musik, dans,
design, billedkunst, skrivekunst, musical og teater.
Kort beskrivelse af formål:
1) At unge talenter fra hele landet mødes på tværs, udveksler ideer og bliver
inspireret af oplæg, workshops og kunstneriske performances i
topklasse.”ShowUp” går bag om kunstscenen og præsenterer nye ideer og
udtryksformer, så unge kunstneriske talenter fra hele regionen kan lade sig
inspirere, gå i dialog og danne meningsfulde netværk til kunstnerisk skabelse og
produktion.
2) Show up – talenttræf 2019 vil åbne sig mod omverden og folde kultur- og
kunstbegivenheder ud og skabe liv i byen og benytte synenergien af lokale og
regionale institutioner til at give både deltagerne og interesserede en oplevelse
af, hvordan kultur kan gøre en forskel.
3) Overordnet understøtte udviklingen af kompetencerne inden for de kreative
erhverv, som Vækstteam påpeger vigtigheden af i en ny rapport fra november
2018 (https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/oktober/de-kreative-erhverv-kanbidrage-markant-til-danmarks-fremtidigevaekst/?fbclid=IwAR2hYbGJCozDtbjkAEJds2aEkTxpMm9yHJk2jg9A5bMfoR5toNF
p55vG3nA). Èn af styrkerne ved de kunstneriske erhverv bliver her defineret
ved evnen til ”via brugerinddragelse, formgivning, fortællinger, lys, lyd, billeder
mv. at skabe æstetiske og anvendelige løsninger, som skaber merværdi for
brugeren og kan knytte forbrugeren til virksomheden, da den taler til kundens
værdier og følelser.”
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Talenttræffet vil understøtte, at de unge talenter møder hinanden, danner
netværk og skaber grobund for fremtidige samarbejder og ikke mindst får en
solid tværfaglig inspiration, der kan bringe dem et skridt videre i deres
kunstneriske virke. Talenttræffet indbyder til samarbejde med regionens
kulturinstitutioner, der både er med til at sparre på indholdet i talenttræffet og
endvidere kan tilbyde pladser til talenttræffet til unge i deres regi. Projektet vil
hermed være med til at give talentfulde unge i region Midtjylland inspiration og
værdifulde netværk.
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Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Et væsentligt parameter er at række ud til regionens kulturinstitutioner,
inddrage dem i processen og skabe et relevant, vedkommende og lærerigt
talenttræf. Vi vil både give deltagerne inspiration i form af artist talks, oplæg,
workshops, men også invitere deltagere til selv at komme med deres materiale
og input, og i en proces med anerkendte kunstnere få den nødvendige sparring
til at komme videre.
Et andet succeskriterie er, at der bliver skabt netværk og forbindelser mellem
de unge, der kan danne grobund for flere uformelle talentmiljøer, og som kan
forbinde de talentunde unge på tværs – både af geografi og kunstformer.
Projektets
konkrete
mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Programmet
- Et inspirerende og tætpakket program, der løber fra fredag til søndag i
forskellige kulturinstitutioner
- Programmet består af forskellige formater som fx: ”Talent til talent”,
Performance art, Oplæsning, Vis din praksis, Masterclass, Saloner, Sociale
netværk, Parade, Visning af film, Koncert, Talks, Uformelle møder, Projekt-idéer
etc.
- Vi vil gerne skabe forbindelser mellem erfarne kunstnere og deltagerne; både
gennem paneler, præsentationer og dialog-saloner.
Målsætninger
- 200 deltagere fra hele landet
- 500 eksterne deltagere til de forskellige åbne arrangementer
- Tilbud om over 20 forskellige aktiviteter over weekenden til både talenterne
og andre interesserede
- 1500 unikke besøgende på talenttræffets hjemmeside
- Tre nationale pressehistorier om talenttræffet i perioden op til og under
træffet.
Målgruppe
Talentfulde unge fra 15-25 år, der går på et etableret talenttilbud. Projektet vil
kontakte kulturskoler i regionen og invitere deres elever. Derudover vil vi
invitere unge derudover unge, der arbejder selvstændigt med kunstnerisk
skabelse. Her vil vi have særligt fokus på at invitere deltagere fra vores
strategiske samarbejdspartnere: Struer Kommune, Lemvig Kommune og
Ringkøbing-Skjern Kommune. På sidste års talenttræf i Holbæk var der bl.a.
deltagere fra Viborg, Horsens, Århus og Holstebro.
Der vil på talenttræf 2019 være pladser til 200 unge deltagere.
Derudover vil talenttræffet lave åbne arrangementer, hvor alle er velkomne til
at deltage.

Projektets
aktiviteter
(Hvordan vil
I
gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Vi vil sammensætte et weekend-program, der løber fra fredag til søndag. Det vil
være efter en skabelon fra filmfestivaler, hvor der sideløbende foregår
aktiviteter rundt om i byen, hvor man som deltager kan vælge sig ind på
forskellige ting.
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Til træffet vil Holstebros kulturinstitutioner og byen blive inddelt i forskellige
zoner som fx social zone, production zone, food zone, workshops, talk zone,
pitch zone etc. alt efter aktivitet. Der vil blive udviklet et tætpakket program,
hvor man som deltager kan gå rundt mellem aktørerne og deltage i de sessions
og aktiviteter, man finder interessant. Talenttræf afsluttes med en key note
speaker søndag.
Aktiviteterne er forskellige formater som fx workshops, talks, saloner,
performances etc. Kunstnere og oplægsholdere til træffet skal findes i foråret
2019. Der er ikke lavet endelige aftaler endnu, men projektet arbejder på navne
som skuespiller Thure Lindhart, bandet Minds of 99 og forfatter Knud Romer.
Dansk Talentakademi har strategiske samarbejder med forskellige kunstneriske
institutioner (bl.a. Designskolen i Kolding, Det Jyske Kunstakademi,
Forfatterskolen, Den Danske Scenekunstskole) og vil inddrage elever,
undervisere og nyuddannede kunstnere i programmet.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Februar: Planlægning af program og booking af kunstnere. Udvikling af logo,
hjemmeside og designguide igangsættes. Sparring med samarbejdspartnere
i forhold til indholdet.
Marts: Invitationer til relevante institutioner i regionen og nationalt. Løbende
booking af kunstnere.
April, maj: Tilmeldingsperiode, booking af lokaler og forplejning
Juni: Tilmeldingsfrist
Juli: Udsendelse af endeligt program og deltagerliste
August: Endeligt programfærdig. Presseindsats.
September: Afvikling af talenttræf
Oktober: Evalueringsmøde med involverede parter og aftale seminar for
udvikling af fælles platform for talentudvikling
Arrangementet arbejder med et samlet budget på 700.000 kr. Til
sammenligning havde Næstveds lukkede Talenttræf et budget på 800.000
kr.
Projektet er større og mere omfangsrigt end tidligere talenttræf, da det vil
inddrage lokalområdet og byens borgere, derfor kræver det en del forarbejde
i form af research, koordinering og projektudvikling. Derudover skal der
bruges midler på bl.a. relevante nationale og internationale kunstnere og
oplægsholdere, på transport og forplejning samt på et professionel udtryk og
markedsføring af eventet.

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

Talenttræffet vil præsentere et samlet program, der er sammensat af de
kunstneriske afdelinger i Dansk Talentakademi, regionale
samarbejdspartnere og de lokale kulturelle samarbejdspartnere.
Afdelingslederne og ledelsen på Dansk Talentakademi er det organisatoriske
grundlag for planlægningen og afholdelsen af talenttræffet og har ansvaret
for økonomi, afrapportering samt etablering af samarbejdsaftaler med
relevante partnere.
Der nedsættes en styregruppe, der inkluderer projektledelsen og de
kunstneriske afdelinger på talentakademiet, der er tovholdere i en række
arbejdsgrupper. Bl.a. en gruppe med ansvar for strategiske samarbejder, der
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skal sikre sammenhængskraft mellem de regionale partnere, der bidrager
med indhold og elever til talenttræffet.
Evt. andre
samarbejdspartnere og
deres rolle i
projektet

Projektet har en lang række regionale og lokale samarbejdspartnere, der
også bliver inviteret til talenttræffet:
Lemvig Kommune
Struer Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
MGK MidtVest
Det Jyske Musikkonservatorium
Visuel HF, Viborg
Flyfabrikken, Viborg
Moving Act, Århus
Det Jyske Kunstakademi
SEIN-mag, Århus
BGK Århus
Visuelt Gymnasium Horsens
Derudover er byens kulturinstitutioner indbudt og vil komme med indhold og
aktiviteter til programmet. Samarbejdspartnere er:
Musikteateret
Balletskolen
Holstebro Kunstmuseum
Sønderlandsskolen
Kulturdivisionen Slagteriet
Odin Teateret
Musikskolen
Huset for Kunst og Design
Holstebro Bibliotek

Hvordan skal
projektet
forankres eller
videreføres
efter
projektperioden

Talentudviklingsområdet er i dag et felt, der er præget af manglende
koordinering og viden om, hvad de forskellige institutioner laver.
Vi ønsker at samle kunstarterne i hele regionen og etablere platform for
dialog og vidensdeling.
Efter talenttræffet vil vi efterfølgende afholde et seminar, hvor vi vil invitere
relevante institutioner til ”talent på tværs”, hvor vi vil diskutere
indsatsområderne fremadrettet i regionen, og hvordan vi kan bruges
hinandens erfaringer løbende. Det kan fx være fælles brug af
gæsteundervisere og besøgende kunstnere samt undervisningstiltag og
faglige strukturer, der stimulerer talentudviklingsindsatsten.
Vi har valgt et navn på festivalen, der kan leve videre som en gratis
elektronisk platform for talentudviklingstiltag og sparring i regionen.

Hvordan skal
resultater og
læring
formidles?

Projektet vil lave en hjemmeside, hvor programmet løbende bliver lagt ud –
og en central del af kommunikationen for træffet vil være på de sociale
medier. Projektet vil producere videoer undervejs med både deltagere,
kunstnere og samarbejdspartnere. Vi vil på hjemmeside lave portrætter af
de deltagende institutioner, så kendskabet til dem bliver udbredt.

Hvordan skal
projektet
evalueres?

Projektet vil indsamle evalueringer fra både deltagerne og de regionale
samarbejdspartnere. Dansk Talentakademi har et samarbejde med Aalborg
Universitet, der forsker i talentmiljøer; de bliver inviteret med i processen og
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med til evalueringen og det efterfølgende arbejde med at samle op og bruge
erfaringerne fra træffet.

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?

Talenttræffet vil både bestå af mere traditionelle talks og
oplæg, men vil også give deltagerne mulighed for at udvikle og
præsentere deres egne selvstændige værker. Ved at bringe de
unge talenter sammen med etablerede kunstnere, kan de unge
talenter både få indblik i deres processer, arbejdsmetoder og
erfaringer, og de kan på den måde få sparring på deres
individuelle projekt. Talenttræffet vil fokusere på, at de unge
kunstneriske talenter kan lade sig inspirere, gå i dialog med
hinanden og etablerede kunstnere, og dermed danne
meningsfulde netværk for kunstnerisk skabelse og produktion.
Talenttræffet er på den måde med til at ruste de unge, der står
foran en karriere inden for det kreative område.
Show up – talenttræf 2019 vil være en smeltedigel af
kulturoplevelser for deltagerne og regionen. Arrangementet vil
binde regionens kulturinstitutioner og talentfulde unge
sammen og sætte en national dagsorden i forhold til
talentudvikling, der understøtter regionens strategiske
ambitioner om netværk, samarbejde og samarbejde.

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse, research,
koordinering af frivillige unge,
projektudvikling
Projektmedarbejder til
netværksopbygning
Transport
Honorar til kunstneriske
bidragsydere, workshopsholdere
m.m.
Forplejning for 200 deltagere og
frivillige under talenttræffet
Tryk af materialer og distribution
Webplatform for talenttræffet
målrettet netværksopbygning,
præsentationsmateriale af
deltagerinstitutioner, PR,
kommunikationsstrategi, visuelt
design, videoproduktioner
Revision og diverse udgifter

År 2

År 3

I alt

130.000

130.000

60.000

60.000

25.000
200.000

25.000
200.000

75.000

75.000

15.000
150.000

15.000
150.000

25.000

25.000
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Evaluering og
perspektiveringsseminar,
workshop om netværk- og
eventafvikling
I alt

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

År 1
200.000
kr.
150.000
kr.
150.000
kr.

50.000
kr.
150.000
kr.

År 2

20.000

20.000

700.000

700.000

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
Afventer svar
Bevilliget
Afventer svar

Bevilliget
Bevilliget

700.000
kr.
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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

Teater Katapult
Torben Dahl
Skovgaardsgade 3F, 8000 Aarhus C
torben@katapult.dk
31662699

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

AudioMove Explorer – et nyt digitalt uddannelsesredskab til
uddannelse og videreuddannelse af sundhedspersonale.

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

AudioMove Explorer er et (forprojekt) prototype-projekt til
udvikling af et nyt interaktivt læringsredskab til ’erfaringsuddannelse’ og efteruddannelse af personale, der arbejder
indenfor sundheds- og ældreområdet. Formålet er at skabe et
værktøj, der klæder medarbejderne og kommende
medarbejdere på til, at håndtere særligt svære situationer som
vold, trusler, dødsfald og chikane i hverdagen, gennem en
fiktiv men virkelighedstro læring med udgangspunkt i
scenekunstens kompetencer, her særligt lyddramatik/-kunst
og interaktions- og lyddesign sammen med interaktiv
mobilteknologi. Pilotprojektet tester fire konkrete cases i
praksis, med det mål at undersøge anvendeligheden over for
målgruppen og heraf potentialet for videreudvikling og
implementering af konceptet.
Kort beskrivelse af formål:

Projektets formål og
succeskriterier

Formålet med ’AudioMove Explorer – et nyt digitalt
uddannelsesredskab til uddannelse og videreuddannelse af
sundhedspersonale’ er – i samarbejde med VIA University
College, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (Aarhus
Kommune), Redia a/s, Syddjurs Kommune
(interessetilkendegivelse fra Syddjurs eftersendes) (der er
ligeledes en dialog med Viborg og Odder Kommune om
indgåelse i projektet) og FO Aarhus og Teater Katapult – at
udvikle en ny AudioMove prototype, der på sigt bredt skal
anvendes til uddannelse og efteruddannelse af
sundhedspersonale ift. risikosituationer.
Projektet vil således kombinere kompetencer og erfaringer fra
uddannelsesområdet (VIA og FO Aarhus) praksisområdet (MSO
Aarhus, Viborg, Syddjurs) med dramaturgiske kompetencer fra
scenekunsten (Teater Katapult) og herigennem udvikle en
digital læringsplatform (Redia a/s), der giver mulighed for at
nuværende og kommende pleje- og sundhedspersonale kan
opleve risikoepisoder i et virkelighedstro men trygt miljø, hvor
man efterfølgende evaluerer oplevelsen og
handlemulighederne - og lærer gennem disse erfaringer.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Udvikling & netværk: Udvikler nye produkttyper
(formidlingsform og læringsværktøj) gennem samarbejde på
tværs af regionen og organisationer og kompetencer.
Talent & kreativitet: Udvikling af kreative kompetencer i
samarbejde med andre brancher.
Samspil: Hele projektet handler om samarbejder på tværs af
sektorer og herigennem at innovere formidling af viden - på
empatisk vis - til slutbruger.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
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At der skabes evidens for, at…
1) Pilot-projektet klæder slut-bruger
(plejepersonale/studerende) på, gennem simulering, til bedre
konflikthåndtering og oplevede konflikthåndtering.
2) Slutbruger oplever en bedre forståelse for den ældres
(plejemodtagers) behov og reaktionsmønstre.
3) Slut-bruger opnår en bedre tilegnelse af læring/erfaring
gennem læringsplatformen.
4) Partnerne videreudvikler og udbreder konceptet efter
prototype og testforløb.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
2-4 gennemarbejdede AudioMove-lyd/dramatik-designs på 1020 minutter pr. stk. Der testes blandt praksis (100
medarbejdere).

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Fase 1
Udvikling af netværk
Dataindsamling, projektudvikling og fundraising
Afdækning af typer (fordelt på antal) af risikoepisoder
Workshops & gruppeinterviews med praksis
(sundhedspersonale)
Interviews med praksis (undervisere på VIA samt
efteruddannelsessektoren)
Kvalificering og udvikling af projektansøgninger / fundraising
(I alt fire workshop og fire netværksmøder og besøg/research
på lokalcenter med dramaturg/dramatiker)
Fase 2
Research, udvikling af de dramatiske fortællinger og
interaktionsdesign.
Indtaling/instruktion, tilpasning, lyddesign og færdigredigering
af lydspor.
Fase 3
Valg af teknologi.
Kodning af app / den teknologiske udvikling af prototypen
Tilpasninger af det dramatiske og interaktive indhold.
Fase 4
Afprøvning af undervisningsplatformen.
Erfaringsopsamling/videnskabelig dokumentation
Evaluering og Formidling
(Fase 5)
(Implementering af undervisningsplatformen)

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Fase 1
Forår 2019:
Formel indgåelse af samarbejdsaftale mellem interessenterne.
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April-August 2019:
Dataindsamling, projektudvikling og fundraising
Afdækning af typer (fordelt på antal) af risikoepisoder
Gruppeinterviews med praksis (sundhedspersonale)
Interviews med praksis (undervisere på VIA samt
efteruddannelsessektoren)
Kvalificering og udvikling af projektansøgninger / fundraising
Fase 2
August-september 2019:
Research, udvikling af de dramatiske fortællinger, lyddesign og
interaktionsdesign.
Oktober 2019:
Indtaling/instruktion, tilpasning, lyddesign og færdigredigering
af lydspor.
Fase 3
Oktober-november 2019:
Kodning af app / den teknologiske udvikling af prototypen
Tilpasninger af det dramatiske og interaktive indhold
Fase 4
December 2019 – januar 2020:
Afprøvning af undervisningsplatformen
Erfaringsopsamling/videnskabelig dokumentation
Evaluering og Formidling
(Fase 5 – forår 2020)
(Implementering af undervisningsplatformen)
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

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

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Teater Katapult er projektholder på projektet, og har
hovedansvaret herunder ansættelsesforpligtigelserne i forhold
til projektleder. Projektet koordineres i en tværgående
styregruppe med repræsentanter for hver organisation, der
ligeledes leverer videns-grundlag for udviklingen af projektet,
samt testgruppe.
Projektet ledes i praksis af projektansat projektleder
(Katrine Tøt Kristiansen)
(endelige aftaler indgås når finansieringen er på plads)
Dramatikere: Julie Petrine Glargaard og Lærke Sanderhoff.
Dramaturg: Lise Sofie Houe. Instruktør: Jacob Schjødt.
Lydtekniker/designer: Kristian Hverring. Skuespillere: Kaja
Kamuk, Mikkel Stubbe Teglbjærg m.fl.
Efter endt test og evaluering vurderes konceptets
læringsmæssige styrke og såfremt konceptet findes
anvendeligt ved alle eller dele af partnerkredsen søges der
flerårig støtte til videreudvikling og implementering af
konceptet på større skala.
Samtidig vurderes hvordan det kan styrke kulturmiljøets
kreative kompetencer ift. samarbejdet med andre brancher.
Resultater og læring formidles via partnerorganisationerne til
ansatte og relevante interessenter – herunder også relevante
kulturinstitutioner, kunstnere og kulturforvaltninger.
Resultaterne (evalueringen) offentliggøres ligeledes på
hjemmesider mv. og bruges aktivt i videreudvikling af
projektet.
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Hvordan skal projektet
evalueres?

Resultaterne samles i en (evidensbaseret) evalueringsrapport.
Evalueringen tager udgangspunkt i semi-strukturerede
interviews (afdækning af produktet som læringsplatform,
blandt testgruppe), kvalitative spørgeskemaer med fokus på
faktuelle forhold vedr. fx brugerflade, længde på AudioMove
mv. samt en evaluering af samarbejdet op overordnet plan.
Der indarbejdes ligeledes en evaluering af resultatet i et
kulturperspektiv (hvad har projektet af perspektiv og
indflydelse for kulturinstitutioner og herunder kultursyn).
Der udarbejdes et konkret evalueringsredskab til pilotprojektet. Evalueringsredskabet udvikles i samarbejde med
VIA og magistratsafdelingen for sundhed- og omsorg (Aarhus
Kommune).

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

Projektet styrker teatret i hvordan man designer kreative
kompetencer i uddannelsessammenhæng.
Projektet bidrager til udviklingen af et helt nyt tværsektorielt
læringsværktøj/-produkt.
Projektet styrker netværket på tværs af sektorer samt på tværs
i Region Midt.
Projektet påtænkes at fortsætte til et EU-projekt ift. udvikling
og implementering af det nye værktøj/nye platform i andre
europæiske lande.
Regional betydning
Projektet kan vise vejen for det regionale kulturliv ift. at sætte
Hvilken betydning har
kulturlivets kreative kompetencer i spil i
projektet for udvikling af det uddannelsessammenhæng samt specifikt ift. sundheds- og
regionale kulturliv?
omsorgsområdet. Det gælder kulturforvaltninger såvel som
kunst- og kulturaktører/-institutioner.

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

I alt

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

År 1
250000
100000

År 2

År 3

I alt

35000
10000
466000
25000
10000
10000
15000
921000
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Finansiering

År 1

Region Midtjylland
Kommune(r) (Aarhus og
Syddjurs
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr. inkl. partnertimer
Andet (FO Aarhus, VIA)

300000
125000

I alt

921000

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
75000 er
bevilliget

150000
75000

Afventer
Bevilliget

71000

Bevilliget

200000

150000
bevilliget
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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 Skjulte Steder
Annette Damgaard
Nyringen 30
a.dam@suu.dk
60641816

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/oversigt‐over‐
medarbejdere‐kultur/
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Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume
(kort beskrivelse af projektets
indhold, max 15 linjer)

Betonkadaver
Betonkadaver er en vandreforestilling om forgængelighed, besættelse,
afsavn og længsel ‐ det lille menneske på kanten af den store verden.
Forestillingen udfolder sig i og imellem vestkystens bunkerlandskab og
den ofte barske natur ved Thyborøn. Forestillingen tager fat om de
implicitte fortællinger, der knytter sig til områdets øde natur med de
efterladte forvitrede ruiner fra en tid, der taler om krigeriske
menneskesamfund og civilisation, og som kan føres frem til nutidens
verden.
Betonkadaver er et helt nyt bud på inddragende, immersiv scenekunst
formidlet via ny, innovativ teknologi, der vil gøre oplevelsen intim og
nærværende på trods af det udfordrende miljø.
Forestillingen er udviklet af Teater Fluks og kurateret af Foreningen
Skjulte Steder.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
1. Vores formål er nå ud til folk med en original fortælling om
vestkystens enorme naturkraft, kulturhistorie, besættelser og
menneskets længsler på godt og ondt i et tyndt befolket, overset
område, hvor havet giver og tager og Vor Herre er fast samtalepartner.
Vi vil skabe en oplevelse, der maner til eftertanke.
2. Kultur kan bygge broer, hvis man vil. Gamle forladte krigsbunkere og
beskyttelsesrum kan omskabes til små kunstværker, rum for mikro‐
events scener og kulisser for performance eller andre kulturtiltag.
Bunkerne står i dag som et gigantisk monument fra en Europæisk
konflikt, der rækker fra Nord Norge til Syd Frankrig. Men det fælles levn
kan med fordel anvendes og omskabes til kulturelle platforme. Vi
ønsker derfor at gøre folk opmærksom på fordelen ved aktivt at
anvende den fælles europæisk kulturarv, som bunkerne er.
3. Vores formål er at give et konkret, innovativt bud på, hvordan
Atlantvolden kan sættes ind i en ny kontekst, som formidlingsplatform
for stedspecifik, tværkulturel scenekunst i, på og omkring de gamle
eroderede bunkere, der ligger halvt begravet under sandet og halvt i
det brusende hav.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5‐10 linjer):
Vi bidrager med netværksdannelse via vores samarbejdspartnere, som
blandt andet er Thyborøn Kystcenter, Hygum Kunstmuseum,
Lokalhistoriker Bent Anthonisen fra Ringkøbing, Odin Teatret i
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Holstebro, Digter Mads Mygind fra Aarhus og elektronisk musiker
Merlyn Perez‐Silva (UK/DK). Via projektets tilhørerende formidlende
udstilling og katalog, sættes forestillingen ind i en historisk og kulturel
kontekst, som i høj grad har internationalt udsyn kva historien om
Atlantvolden.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:

Projektets konkrete mål

‐

At forestillingen på en ny måde vil ramme folks hjerte og sjæl
med en stærk forestilling, der vil fungere som en øjenåbner for
den ofte glemte vestjyske fortælling om havets magt, erosion,
besættelse, længsel, det lille menneske overfor de store
kræfter.

‐

At forestillingens skal være nyskabende og være en øjenåbner
for de muligheder, der ligger i det øde eroderede
bunkerlandskab. Forestillingen skal være en crossover
opførelse, der blander træk fra flere forskellige genrer og
inddrager både landskab og arkitektoniske rammer – sensorisk
og håndgribeligt, og som går hånd i hånd med en udstilling, der
formidler historien bag, arkitekturen er aldrig set før.

‐

Vores Succeskriterier er at det vækker til eftertanke og
inspirerer både lokalbefolkningen og udefrakommende til at se
positivt på disse betonkadavre, som kan være et kulturelt aktiv
for vestkysten i langt højere grad end man tror.

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Forestilling 8 dage ‐ 2 gange om dagen ‐ så i alt 16 forestillinger
Historisk og kulturel formidlingsudstilling 15 dage
Distribution af ca. kataloger langs regionens kyst i Lemvig, Holstebro og
Ringkøbing Skjern kommuner (i samarbejde med Tyhborøn Kystcenter,
Hygum Kunstmuseum, Ringkøbing‐Skjern Museum og Holstebro
museum

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Betonkadaver – af Teater Fluks
– En tværkunstnerisk vandreforestilling om forgængelighed, længsel og
besættelse(r) iscenesat i bunkere på Vestkysten.
Du er i en lille gruppe mennesker. I traver op gennem klitterne. Da du
kommer ud på stranden, ser du bunkerne – i klynger, klumper, stumper.
I bliver guidet ind i den mindste bunker. Den er mørk. Der er intet at se.
Er der en lyd af noget, der drypper? Is der smelter måske? Pludselig
skifter lydene karakter – de forvrænger og skurrer og suser rundt i
rummet. Langsomt går et lys op. Foran dig ser du en DJ ved sin pult
bagved et kæmpe banner med teksten: “The APOCALYPSE DISCO. Dance
like there is no tomorrow, for there is not!!” Så starter beatet, og nogen
begynder at danse…
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Atlantvolden er en forsvarslinje af bunkere opført under 2. Verdenskrig
langs Europas vestkyst fra Norge til Spanien. En del af Atlantvolden
strækker sig langs Jyllands vestlige kystlinje. Her ligger nu de forladte
”betonkadavere” som gigantiske memento mori‐inkarnationer
placeret langs noget af det mest fantastiske og utæmmede natur, vi har
adgang til i dette kultiverede land.
Teater Fluks og Foreningen Skjulte Steder står bag projektet
Betonkadaver. Betonkadaver er en stedsspecifik vandreforestilling
iscenesat i, på og ved Thyborøn‐fæstningen ved høfde 54. Dertil hører
en udstilling skabt af Skjulte Steder, der sætter forestillingen ind i en
historisk og kulturel kontekst.
Betonkadaver er udvalgt og støttet af Aarhus 2017’s legacymidler
(200.000,‐), samt EKR ‐ Europæisk Kulturregion (200.000,‐) og spilles
over en periode på otte dage under EKRs festival Genopdag i 2019 fra
den 5.‐8. og 12.‐15. juni. Vi spiller to forestillinger dagligt for 30
publikummer per visning. Betonkadavers målgruppe er unge og voksne
fra 13 år og op, og den bliver specifikt markedsført over for lokale med
interesse for historie og kultur og som en alternativ oplevelse for
turister.
Forestillingens intention og format
Med Betonkadaver giver vi publikum mulighed for ‐ alene og dog i
fællesskab ‐ at forholde sig til sig selv som det lille menneske overfor
den store verden. Den store natur. De store spørgsmål.
De vestjyske bunkere er ufrivillige (krigs)monumenter, der minder os
om en ikke så fjern fortid – og en måske ikke så fjern fremtid. Vi
konfronterer publikum med de længsler, som opstår i mødet med den
vilde natur og ruinerne af krigerisk menneskehed og civilisation.
I denne tid, hvor verden er i forandring, EU, som vi kender det, bliver
udfordret, og trusselsbilledet er komplekst som aldrig før, synes vi, at
det er nødvendigt at skabe et rum for livets store spørgsmål om
historiens vingesus. For det på samme tid smukke og afskyelige ved den
danske nationale identitet. Og for den usentimentale og ukuelige natur,
der ubønhørligt og upåvirket – og på trods – af menneskenes
gøren og laden lever videre.
Betonkadaver er en vandreforestilling i bunkerlandskabet, der taler til
alle sanser. Forestillingens æstetiske og teknologiske formsprog er en
videreudvikling af de tidligere samarbejder med Foreningen Skjulte
Steder: B13 og Frekvens [156.8].
Med liveradio, høretelefoner og skjulte højttalere, produceret og
installeret af det aarhusianske opfinderkollektiv DimsOs og komponist
Niels Gade, guides publikum rundt mellem og ind i de efterladte
bunkere. Her møder de elektronisk musik skabt og performet af den
britiske musiker og lydkunstner Merlyn Silva på baggrund af bunkernes
akustik og placering. De oplever levende oplæsning og stedsspecifikke
tekster af digter og litterat Mads Mygind og store paste‐ups (plakater)
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fra lokale billedkunstnere på bunkerne. Forestillingen bindes sammen
af performere, der skaber billeder og fortællinger med krop, stemme
og rum ud fra en stedsspecifik dramaturgi. Vi har i denne anledning
engageret Alaya Riefensthal som medskabende performer. Hun har
stor erfaring i at arbejde i krydsfeltet mellem scenografi, iscenesættelse
og performance ‐ bl.a. takket være sin baggrund fra Det Fynske
Kunstakademi. Vi i Teater Fluks (Sara F. Søndergaard og Rasmus M. L.
Skov) har det overordnede kunstneriske og iscenesættende lederskab i
processen og medvirker som performere. Desuden ansættes en
produktionsleder med netværk i lokalområdet.
Tilbage på stranden. På den nærmeste bunker danser en kvinde mere
og mere febrilsk rundt. Hendes stemme går klart igennem til
hovedtelefonerne: ”Han elsker mig, han elsker mig ikke, han
elsker mig, han elsker mig ikke, gud elsker mig, gud elsker mig ikke…”
To performere har trukket en jolle ud i brændingen. De ifører sig
redningsveste og med et stort hvidt flag i forstavnen gør de sig
klar til at forlade den synkende skude. Men hvor kan de tage hen?
Proces og praktik
Med udgangspunkt i vores resonansbaserede Subject Matters‐metode
formuleres det kunstneriske udgangspunkt/grundspørgsmål, hvorefter
vi skiftevis arbejder med research, afprøvninger, koncept og
publikumsinvolvering. I hele processen holder vi os stramt til
udgangspunktet som æstetisk rettesnor. I opløbet samles alle
deltagende kunstnere i Thyborøn for at sammenføje, tilpasse og
finpudse delelementerne ud fra forestillingens endelige koncept og
dramaturgi.
Vi etablerer et produktionsrum i en skurvogn helt tæt på bunkerne,
som efter opløbet også kan fungere som kombineret garderobe,
forestillingskontor og publikums mødested.
Vi samarbejder med andre projekter under Genopdag‐festivalen, de
lokale kommuner og turistforeninger om at etablere transport af
publikum fra Aarhus og en anden større by (eksempelvis Holstebro) til
området, så vi sikrer så bred tilgængelighed som muligt. Denne dialog
er igangsat.
Udstillingen med katalog – et anderledes formidlingsperspektiv
Skjulte Steder knytter en udstilling til projektet med kataloger fordelt i
regionen. Udstilling skal ses, som en alternativ formidlingsmetode og
forventes afviklet i en af Thyborøns nordligste bunkere. Udstillingen vil
bære forestillingen ind i en europæisk, historisk og kulturel kontekst.
Via udstillingen og kataloget knyttes regionen sammen og rækker ud
mod Europa, ved dels at dykke ned i Atlantvoldens og
betondækningsgravenes historie, de arkitektoniske rammer og ved at
give eksempler på, hvordan Aarhus bys betondækningsgrave er blevet
anvendt til mikroevents af Foreningen Skjulte Steder i 2013. Vi sætter
ligeledes fokus på andre europæiske landes GENOPDAGELSE af
bunkernes potentiale – f‐eks. Albanien, Holland, Tyskland. Udstilling og
forestilling kan opleves uafhængigt af hinanden.
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NOTE vedrørende genansøgning:
Vi har tidligere ansøgt og fik følgende begrundelse
for et afslag: Der er tale om videreførelse af et
koncept, som allerede er udviklet under Aarhus 2017.
Det er regionsrådets vurdering, at der ikke er tale
om en nyudvikling af konceptet, der er stærk nok.
Vi tillader os derfor at søge igen, da vi nok ikke
har klargjort godt nok at projektet er markant
anderledes og nyt.
Forestillingen ”Bunkerkadaver” er en selvstændig og
nyskabt, stedsspecifik teaterforestilling, som ikke
er set tidligere, og som anvender nye metoder, der
ikke før er afprøvet før.
Der er tale om en afgørende videreudvikling af
Skjulte Steders tidligere undersøgelse, der satte
fokus på mikroevents i Aarhus bys betondækningsgrave.
Overordnet fællesnævner er, at vi anvender krigens
forladte betonkonstruktioner som ramme og
sammenbindende tema.
Udstillingen er en helstøbt formidlingscentral, der
sammen med kataloget samler fortællingen om
anvendelsen af kystens forsvarsbunkere og byens
betondækningsgrave, og derved forbinder regionens
østlige og vestlige kommuner.
”Betonkadaver” sætter derfor det samlede projekt i et
helt nyt tværregionalt perspektiv i anledningen af
Europæisk Kulturregions Festival GENOPDAG.
Innovation, indvirkning og forankring et er nøgleord
i det samlede projektet.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Overordnet
Sept. 2018 – Maj 2019: Synops, lokation og research:
sept. 2018 – Maj 2019: Udarbejdelse af katalog og udstilling,
Sept. 2018 – Maj 2019: research‐ samarbejdspartnere
Uge 8: Udtræk af Visuelle idéer og pressestrategi
Uge 15: Produktionsstart
Uge 17‐ 22: Prøver i Aarhus og Thyborøn
Uge 18: Invitationer sendes ud
Uge 21:Tryk af Katalog – online distribution af katalog
Uge 22: opsætning af udstilling og distribution af håndgribelig katalog
Uge 23: præmiere og forestilling
Uge 24: forestilling
Uge 24: Nedtagning
Konkret
Forestilling: Betonkadaver:
5.‐8. og 12.‐15. juni 2019
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Udstilling:
1. – 15 juni 2019
Afslutning:
15 juni 2019
Servering af vin fra en bunker og lokale fødevarer fra enten
Mallemukken eller Fiskehallen Thyborøn.
Organisering
(ledelse, partnerskab og rolle,
styregruppe mv.)

Organisation: Skjulte Steder sætter fokus på gemte og glemte urbane
rum med et skjult potentiale for gentænkt anvendelse. Kan vi indtage
skjulte urbane rum og forladte steder i landzonerne på en gentænkt
måde? Kan vi skabe usædvanlige udtryk i nye rammer? Kan vi skabe
præcedens for en mere permanent brug af bagsidemiljøer for
tværæstetiske og sociokulturelle møder?
Mere kan findes her: http://skjultesteder.dk/index.php/om
Bestyrelse:
Formand og grundlægger/ projektleder: Annette Damgaard,
billedkunstner og frelance kurator
Næstformand: Rasmus Malling Lykke Skov, Teater Fluks
Kasserer: Jette Sørensen, Lærer
Bestyrelsesmedlemmer.
Stephan Gustin, Architects Gustin A / S
Jette Sunesen, Litteraturcenter Aarhus
Merlin Perez‐Silva, DIEM ‐ Danish Institute for electronic
institutions
Jan Thøgersen, CAT.dk

Evt. andre samarbejdspartnere
og deres rolle i projektet











Hvordan skal projektet forankres
eller videreføres efter
projektperioden

Thyborøn Kystcenter, Rådgivende samarbejdspartner,
distribution af katalog
Hygum Kunst Museum, Kunstnerisk netværk og distribution af
katalog
Lokalhistoriker Bent Anthonisen Ringkøbing, tekst til katalog
Ringkøbing‐Skjern Museum – distribution af katalog
ET4U i Vemb, Holstebro Kommune: Kunstnerisk netværk og
præsentation i katalog
Digter Mads Mygind, Aarhus – medvirker i forestillingen on
lokation
Dj Merlin Silva (DK/UK) – medvirker i forestillingen
DimsOs – tekniske løsninger
Alaya Riefensthal – scenografi og iscenesættelse

Projektet forankres eller videreføres via vores folder, som efter
arrangementet udvides med en beskrivelse af forestillingen inklusive
fotos og distribueres on‐line og via e‐mails til Eksempelvis ECoC –
European Capital of Culture, ENCC – European Network and cultural
Centers, In Situ ‐ The european Platform for Artistic Creation in Public
Space og Districts of Creativity Network. Vi samarbejder endvidere
med Odin Teateret om at finde en projektleder/produktionsleder, der
har lokal tilknytning, hvilket både kan lette processerne, samarbejdet
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og være med til at forankre en del af den viden og erfaring som skabes i
og med projektet.
Hvordan skal resultater og læring
formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Fokus vil ligge på onlinekataloget, som kan downloades af skoler. Vi ved
fra vores tidligere arrangementer – f.eks. vores 2013 arrangement
Kultur Bunker, der blev gennemført i Aarhus bys Betondækningsgrave ‐
at dette projekts rapport er blevet anvendt som kilde til specialer af
studerende fra Aarhus Universitet, VIA University College,
Pædagogseminariet, Aarhus Arkitektskole og andre institutioner i både
ind og udland. Formidlingen vil ske via Facebook, hvor vi har ca. 10.000
følgere, men ved også via direkte rundsending til Regionens skoler og
interviews med elever efter ønske.
Via SWOT‐analyse.

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?

Man kan ikke nå ud til folk med en lang monolog eller dialog fra en
bunkertop, hvis vinden blæser og havet bruser. Det helt nye er derfor
vores liveradio, høretelefoner og skjulte højttalere, produceret og
installeret af det aarhusianske opfinderkollektiv DimsOs (Aarhus) og
udviklet i samarbejde med Silent Events (Kbh). Vi arbejder med
videreudviklingen af en teknologi, som ikke tidligere har været brugt
på denne facon. Det nye udstyr har stærkere signal og flere kanaler at
arbejde med. Dette får en afgørende dramaturgisk og
inddragelsesmæssig betydning for forestillingen. Ikke mindst i disse
omgivelser.
Projektets udstilling og katalog tager både fat om en kulturel
anvendelse af Atlantvoldens forsvarsbunkere såvel som byernes
betondækningsgrave, i hvilke vi i 2013 udviklede en række mikroevent.
De muligheder der ligger i krigens divergerende efterladenskaber er
VIDT FORSKELLIGE og kan ikke sammenlignes, hvilket vi blive beskrevet
med hjælp fra Lokalhistoriker Bent Anthonisen. Projektet inviterer
således regionens kulturaktører fra kyst til kyst til at medvirke,
indtænke og gentænke brug af krigens efterladenskaber. Vores
eksempel og formidling bør så frø og sprede ringe i Regionen.
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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 (Teater Fluks og
producent)
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation + udstilling og
katalog
Revision
Evaluering (ulønnet frivilligt arbejde)

I alt

Finansiering

År 1

Region Midtjylland
Kommune(r) Fonden 2017
Stat (KUM ansøgt – afventer svar)
EU/Nordisk Ministerråd (eller lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering – kontanter
Egen time‐medfinansiering i kr.
Andet EKR (Bevilget)
I alt

150.000
200.000
131.000

200.000
681.000

År 2

År 1
100.000

År 2

År 3

I alt
100.000

255.000
20.000
48.500
102.500

255.000
20.000
48.500
102.500

90.000

90.000

37.500

37.500

27.500
0
681.000

27.500
0
681.000

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
Bevilget
Ikke bevilget

Bevilget
681.000
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Midtregionen
Ansøger.
Sheriffen i Country Town:
Hygum Kunstmuseum

Lisbeth Hermansen

“DET VILDE VESTEN “
Jeg vil meget gerne, i samarbejde med Hygum Kunstmuseum, og jer, omdanne Country Town til en
Western by på Vestjysk. Som Kitsch og leg, fantasi og virkelighed, sjov og alvor.
Udvikle det til en ny eksperimenterende udstillingsplatform og tema by.
HELE BYEN OPBYGGET SOM VÆRK.
Kunst, kunsthåndværk, musik, teater/performance, film, udstillingsplatform på en hel ny måde.
” Wild West på Vestjysk ”. Bæredygtig udvikling og havebrug. Kun fantasien sætter grænser for
de muligheder der er i byen. Forsøg med nye fællesskaber.
I 2019 vil jeg forsøge at opstarte byen som en kunstnerisk platform. Tiltrække kunstnere,
kunsthåndværkere, der vil være med til at udvikle byen til western by på vestjysk.
Hvorfor ikke gå forrest, og afprøve helt nye måder at opleve og tænke kunst og kultur på ?
Hvorfor ikke lave et helt særligt projekt, der er noget helt nyt i kunsthistorien, og helt nyt i
forhold til at se på de halvforladte byer i landdistrikterne ?.

2019
1. Western udstilling i COUNTRY TOWN, hvor der er 20 – 30 kunstnere der inviteres til at lave
et værk til Country Town med Country Town som tema ( Rene Holm, Jette Ellgaard, Anna
Bak, Marianne Jørgensen, Sonja Lillebæk, Jens Ardahl, Helle Valle, Klaus Krienke , Celia
Bech Ditlevsen m.fl. Kunsthåndværkere og designere: Joan Grønfeldt Kristensen, Janice
Hunter m.fl.

2. Kunstnerne forholder sig til temaet og til byens historik. Alle laver et specielt værk til byen.
Temaet strækker sig over temaet Country i bred forstand. Det kan være alt fra
landsskabsmaleri til cowboyhatte. Der har jo også været kodrivere igennem Jylland.
Lige bag ved kroen ligger Rammedige som er et meget fint historisk område, der har
rødder tilbage til stenalderen og vikingetiden.

3. Der bliver desuden en ” vestjyske dollars ” udstilling. (Rene Holm, Cai U. Platen, Jette
Ellgaard. Mira Winding, Kit Kjølhede, Lisbeth Hermansen. Kunstværker udformet som
penge.

4. 1 western fest. Totalteater hvor gæsterne er en del af showet. performance og teater.
(offentligt adgang) Hvis der er penge, også musik og burleskes show, konkurrencer mv. Det
er en slags totalteater, hvor gæsterne er med i selve ” forestillingen”. Det er rollespil og
teater i Country Town stil. En afsøgning af byen som tema by.

5. Udstillingsperioden bliver 1 juli – 1 september 2019. (værkerne håber jeg bliver en
integreret del af byen, og forblive en del af byen fremover. Derudover er der fremvisning
efter aftale.

6. Gul festival. (åben by festival, hvor alle kan komme og byde ind med det de har lyst til ) .
Det er en festival der har farven gul som omdrejningspunkt, og et kunstnerisk greb der
omfatter kunst, politik, og aktivisme, performance, musik. Det er frit for alle at komme og
præsentere det de har lyst til. Der er tilmelding. Til festivallen bliver der opstillet gule
dialog borde, som kan have temaer, dogmer, og et kunstnerisk udtryk. Projektet har til
formål at finde nye visioner for fremtiden. (den gule farve har jeg gjort til Countrys Towns
farve for tre år siden, det har ikke noget med ” de gule veste ” at gøre)

7. Hygum kunstmuseum vil i år opbygge ET VÆRK, der har temaet LYS. Det er med GUL
som omdrejningspunkt. Gul som en spirituel og guddommerlig farve.

8. Mode show. (Cynthia Deograsias, vil lave en western mode show, performance, design). I
forbindelse med modeshowet, vil hun forsøge at etablere kontakt til designcenteret i
Herning og evt. samarbejde med dem.

9. Sheriffens kontor holder åbent en gang om ugen. Her kan folk komme fra fjert og nært og
møde sheriffen i byen. Kontoret er opbygget som en totalinstallation, og folk kan melde sig
ind som ” nybyggere ” til Udkants Danmark ”. (Aktivistisk performance der har til hensigt at
møde folk der kunne overveje at flytte til landdistrikterne.

10. Have projekt. At plante træer, og dyrke noget jord til byen. At øge beplantningen, og at
opbygge en urtehave. Holde bål arrangementer. Fortællinger ved bålet, madlavning,
raku brænding. Øge kendskabet til vilde planter og bruge dem til madlavningen.

11. ”Art in residence”. Kunstnere kan komme og bo og arbejde. Kunstgrupper og folk der
gerne vil lave noget i Vestjylland.

FREMTIDSPLANER:

2020
(der søges ikke direkte penge i år til 2020, da jeg ønsker at koncentrere mig om opstarten i år.
Ansøgningen til næste år kommer senere)
Fortsættelsen af udviklingen af byen som en western by. Fortsættelsen af byen
Western dage, festival, western fester, oplevelsesby for turister.
Udbygningen af udearealet til western tema. Med guldgravere, mad på bål, Tippi, raku
brænding,
Gerne i samarbejde med spejdere og andre med interesse for ude liv og leg og fantasi.
AFRIKA
Afrikanske dage i Country Town. Tema weekender hvor der er afrikanske dage.
Modeshow, dans, mad, teater, design og kunsthåndværk.
Afrikansk udstilling i Hygum Kunstmuseum
Hygum Kunstmuseum som Afrikansk venskabsmuseum. (har desuden foreslået Holstebro
Kunstmuseum om at opbygge et egentligt Afrikansk museum)
Jeg har fået Akademirådets rejselegat til at at rejse til Afrika og skabe kontakter og netværk.
Oprettelse af en forening der har til formål at skabe et netværk imellem afrikanske kunstnere og
kunsthåndværkere og så Danske kunstnere og kunsthåndværkere
Projektet har til formål at skabe handels- og samarbejdsmuligheder for fremtiden imellem
Afrikanske lande (Etiopien, Rwanda, Uganda) og Danmark.
Opstart af Country Town som en oplevelses by, hvor folk kan komme og lege og spille teater
og være med i en film.

Oprettelsen af en lille butik med kunsthåndværk, merchandise, hjemmelavede
produkter, kunst, mv.

2021
Forhåbentligt er de to foregående år gået så godt, at der er basis for at fortsætte og
åbne byen som temaby.
Byen som værk
Åbning af byen som oplevelses by.
Westernfester
Byen som værk, og kunstprojekt.
Film og teater by
Teambuilding
Udstillingsplatform
En lille butik for kunst og kunsthåndværk
Have arrangementer
Bæredygtig udvikling
Nye fællesskaber
Evt. opbygning af små cowboy hytter i haven, i samarbejde med lokale håndværkere
Art in residence (mulighed for at kunstnere kan komme og bo og arbejde)
Historik.
Country Town er allerede blevet kendt i hele landet. Fra starten har det haft en kæmpe interesse i
befolkningen både lokalt men også fra hele landet, ja sågar udlandet helt til Amerika.
Johnny Madsen har skrevet en sang til byen og til mig ” under samme måne ”, folk er dukket op og
hjulpet med opbygningen.
Der er kommet folk fra hele landet. Det har fået ekstrem stor opmærksomhed, og det er blevet
besøgt at rigtig mange mennesker igennem de sidste 5 – 6 år
Country konceptet som jeg lancerede for 5 – 6 år siden har ovenikøbet spredt sig til hele landet.
Det er jeg faktisk meget stolt og beæret over.
Der har været afholdt en Elvis udstilling
En Western fest (prøvefest) med inviterede gæster.
To gule festivaller
Åben by projekter

Der har indtil nu været rigtig mange folk fra nært og fjert til at hjælpe med at få byen op at stå.
Bl.a. kunsthøjskoler, folkehøjskoler, kunstgrupper, enkeltpersoner, blaffernationen, musikere og
kunstnere mv.
Jeg har brugt alt energi på promoveringen, og en afsøgning af de muligheder der er i byen.
Jeg har fået opbygget rummene og byen, så den ikke fremstår forladt.
Jeg har knyttet fortællinger til byen som er blevet landskendt.
Det opbygges som et stort værk, der er en blanding imellem landsbyudvikling, ny kunstplatform,
nyt eksperimenterende kunstpraksis.
(Det er bare sjovere at være cowboy, og se verden fra en hesteryg).
Konceptet med western by, tiltrækker rigtig mange mennesker, som vi i forvejen har haft meget
svært ved at komme i kontakt med i kunstbranchen. Det skaber fællesskab og nærvær på en hel ny
måde.

Sociale medier:
Der er oprettet en hjemmeside for byen ”wildwestcountrytown.dk”, og der er oprettet en FBgruppe der hedder ” nybyggerne country Town ” med 880 medlemmer, der følger byen.
På de sociale medier har hjemmesiden bl.a. været besøgt af over 25.000, og der er ca. 75 % unge
imellem 18 – 34 år, og 80 % er fra Storbyer, hovedsalig København. Men ellers har siden været
besøgt fra folk fra hele verden.

Medier:
8 hele sider i BT, Ude og Hjemme tre hele sider, DR1 nyhedsprogram. Godmorgen Danmark 2
gange med Mikkel Krüger, Tv Midt Vest, Danmarks Radio et dokumentarprogram. Der flyttede to
journalister ind på kroen fra Politikken i tre dage. Ekstra Bladet en hel side. Radio 24/7 to gange.
Utallige artikler i Politikken over flere dage. Lokale medier.
Der har været 2 filmselskaber i byen
Der har været unge som har lavet filmprojekter til deres eksamensopgaver.

Det har været et kæmpe stykke arbejde, og været temmelig hårdt at promovere
byen, men nu har jeg så energi og lyst til at gå et skridt videre.
Økonomi:
For at kunne realisere byen til det jeg ønsker, har jeg brug for penge til at få det op at stå.
Der er ingen gæld i byen, så udgifterne er på et meget lavt niveau som har gjort eksperimenter
muligt.
Jeg har personligt købt købmandsgården og kroen, og til de to huse, er der et større have/ skov
lignende areal.

Jeg har foræret 10 % af ejendommene (udløses ved salg) til en vvs, elektriker, som står for alt lys,
vand og varme i husene. Det ville jeg ikke have råd til at have folk til at lave.
Dels har jeg brug for penge til at afholde arrangementer og udstillinger, og dels har jeg behov for
at få midler til de fysiske rammer.
Til de fysiske rammer har jeg planlagt at søge Realdania om midler.

Erhvervsperspektiv:
Country Town er med til at fortælle fortællingen om hele Nordvestjylland og dermed være med til
at fremme turismen og erhvervslivet i hele området.
Country Town er den gode, sjove fortælling om udkants Danmark, og en fortælling der åbner op
for fantasien og de mange muligheder der er på landet. Det har en helt klart afsmittende effekt
på folks ønske om at flytte på landet.
Hvis de andre i byen ville sælge deres bolig, kunne deres huse være blevet solgt mange gange.
Folk har stået i kø for at købe.
Jeg ved der er flere der er flyttet til området pga. projektet.
Det har en hel særlig tiltrækningskraft på kreative mennesker.
Byen ligger tæt på andre meget fine attraktioner, og der er et fantastisk kulturliv omkring byen,
Fjaltring, Bovbjerg Fyr, som gør at der er potentiale for at opbygge byen, så den kan bidrage til
udviklingen, frem for at stå som øde og forfaldne bygninger der trækker området ned.
Stort set alle turister, der skal til havet, kører igennem byen om sommeren
Jeg er ikke personligt i stand til at lave en kommerciel forretning, men på sigt vil der måske være
andre der dukker op, og tænker de har evner og lyst til det. Jeg er først og fremmest koncept og
ideudvikler og kunstner.
Fysisk:
Jeg har 10 værelser,
950 kvm Lokaler
4500 kvm haveareal

Samarbejdspartnere:
”Nybyggerne” (Facebook gruppe med mennesker der har vist interesse, og meldt sig ind på Fb.
siden)
Der er også ca. 100 medlemmer af ” nybyggerne ”, som er folk der har meldt sig ind.
Carsten Theede, initiativtager til Blaffernationen, unge blaffere kommer hvert år til Country Town.
Hygum Kunstmuseum (der er 106 kunstnere med i museet)
Sønderjyllands Designskole

Venner af byen , som kommer fra hele landet.

Ansøgning til Midtregionen:
Penge jeg har fået bevilliget til projektet: 2019
Udstilling til Hygum Kunstmuseum
Pengene er bevilliget af 15 juni fonden, som er en privat fond
Jyske Kulturfond
I alt:

100.000

50.000
150.000

Kommentar.
Hygum Kunstmuseum har sit eget udstillingsregnskab i år, og det er fuld finansieret.

Budget: 2019
Hygum Kunstmuseum
Udstilling og aktiviteter i Country Town.
Markedsføring
Transport
Mode show
Western fest/teater
Sheriffens kontor
Medhjælper, assistance, håndværker
Rapport omkring projektet, (beskrevet som proces ugebreve 8 uger)
Regnskab
Honorar til Lisbeth Hermansen
forplejning.
Diverse

100.000
30.000
30.000
10.000
20.000
20.000
8.000
15.000
60.000
12.000
10.000

Indtægter, deltagerbetaling

10.000

I alt:

300.000

Ansøgning til regionen i alt 50 % af 300.000

150.000

Kommentar:
De 50 % medfinansiering sætter jo desværre en stor grænse for hvor meget jeg kan søge, og
budgettet er jo meget lavt i forhold til ambitionen. J
eg ville f.eks. meget gerne lave en Country Town avis, mv, men det har jeg penge til og grænsen på
de 50 %.
Men hvis der kunne gives dispensation for de 50 % ville det helt sikkert komme længere i sin
udførelse, men det ved jeg ikke om kan komme på tale?
Jeg er meget åbent overfor dialog om fremtidige muligheder.
Det vil jo være brand ærgerligt at lade så stor en opmærksomhed omkring projektet gå tabt, når
der nu er så mange muligheder, der ligger til et højre ben.

Med Venlig Hilsen
Lisbeth Hermansen.

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

Teater Viva
Katrine Faber
Gl.Kirkevej 116
8530 Hjortshøj
teaterviva@gmail.com
50 54 70 24

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/

Beskrivelse af projektet
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Projektets titel

Singing Our Place Festival 2019

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

Teater Viva har siden 2015 arbejdet med det tværkunstneriske
projekt Singing Our Place i DK, Island og Grønland. Projektet
undersøger gennem kunstneriske og kollektive processer
forbindelser mellem mennesker, natur og vores fælles fremtid.
I juni 2019 skaber Teater Viva en international
scenekunstfestival i Aarhus med præsentation af kvindelige
scenekunstnere fra 10 lande og deres stemmer og visioner for
fremtiden. Vi indbyder publikum i alle aldre og alle køn fra hele
landet til forestillinger, koncerter, workshops, samtaler og
fremtidssymposium. Singing Our Place Festival 2019 er en
kunstnerisk invitation til at engagere sig i fællesskabet med sin
stemme, og blive inspireret til at deltage i kunstneriske og
bæredygtige fortællinger for fremtiden.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Festivalen skabes i samarbejde med Odin Teatret i Holstebro i
projektet Between Two Sisters og strækker sig på den måde
tværs over Midtjylland med fælles deltagende kunstnere og
events, der taler til hinanden. Folk i Holstebro inviteres til
Aarhus, og visa versa. Derudover har festivalen etableret
samarbejde med interkulturelle sanggrupper i Silkeborg, Ry og
Aarhus, som i månederne op til festivalen forbereder en fælles
event på festivalen.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Vi lægger vægt på at skabe en platform for scenekunstnerisk
udvikling i området, så kunstnere oplever ny inspiration og
publikum får internationale professionelle kunstoplevelser.
Vi skaber mulighed for at alle kan møde hinanden i gensidig
inspiration og få oplevelser af, og at kunne bidrage med noget
væsentligt til vores fælles verden.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Vi ønsker at kunstnere og kulturinteresserede mennesker med
mangfoldig baggrund vil mødes i festivalens workshops og
sammen modtage inspiration fra de kunstnere som leder
workshops til at kunne skabe og gestalte stemmer og
fremtidsvisioner, som kan give næring langt ind i fremtiden i
de enkeltes liv og i vores fælles liv. Vi ønsker derudover at
publikum i hele Jylland og resten af landet vil få glæde og
unikke oplevelser gennem de inviterede internationale
kunstnere, som deltager på festivalen med forestillinger og
koncerter. Vi håber, at mange møder vil opstå til gavn for
fremtidige samarbejder, og at festivalen vil styrke innovative
og bæredygtige visioner for hele området.

Projektets konkrete mål

Festivalen præsenterer 11 forestillinger, 4 koncerter, 1 video
installation, 4 workshop over 5 dage med plads til 60
deltagere, 4 morgen-events og 4 visninger af deltagernes
indslag og bud på fremtiden i kunstnerisk form, et stort
symposium og en afslutningsceremoni. Vi regner med at
omkring 2000 mennesker vil få internationale
scenekunstneriske oplevelser og mulighed for møder og nye
fortsatte netværks muligheder.
Enkelte af aktiviteterne vil være gratis og åbne for alle
interesserede.

Projektets aktiviteter

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
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(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Festivalen bliver afholdt fra d. 6.-10. Juni 2019, og
festivalaktiviteterne foregår på Godsbanen på Åbne Scene, i
Kedlen, i Remisen, på Katapult, på Radar og i Marselisborg
Skov og i gaderne i Aarhus C.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

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

Festivalen organiseres af Teater Viva og Katrine Faber
(kunstnerisk leder og projektejer) i samarbejde med en
festivalstyregruppe bestående af Annette Rana Petersen,
Golshid Rokhzan, Amalie Vilslev Juelsgaard samt producent
Kirstine Bauning.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Samarbejdspartnere består af Julia Varley fra Odin Teatret
(økonomisk og kuratorisk støtte), Åbne Scene/Godsbanen,
Katapult, Radar (økonomisk støtte og stiller scene til rådighed)
og The Magdalena Project; International Network for women in
Theatre.

Februar: Åbning af salg af partout/workshops målrettet
kunstnere fra Europa.
Marts: Åbning af billetsalg af åbne program/løssalg
6.-10. juni: Singing Our Place Festival, Aarhus
12.-23. juni: Transit – International Theatre Festival and
Meeting i Holstebro.
Juli: Intern evaluering/afslutning

Derudover deltager en række kunstnere med workshops,
performances, installationer og koncerter.
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Singing Our Place bygger på en vellykket pre-festival på
Godsbanen i september 2018 og et samarbejde med Transit
Festivalen i Holstebro (Odin Teatrets festival gennem 9 år).
Intensionen er at Singing Our Place Festival skal blive en
tilbagevendende bianalefestival i Aarhus.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Festivalen afsluttes med et symposium, hvor
workshopdeltagerne deler deres refleksioner, og desuden
inviteres 14 kvindelige kulturentreprenører fra
scenekunstmiljøet i Aarhus og region midt til at dele deres
praksis i et åbent forum med festivalens kunstnere og alle
interesserede.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Festivalen skal evalueres internt i festivalgruppen, og
derudover udsendes spørgeskemaer til de medvirkende
kunstnere og workshopdeltagere, som bruges i den interne
evaluering.

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

Når så mange spændende kunstnere og kulturinteresserede
mødes, har vi en forventning om at nye relationer og netværk
vil dannes på tværs af demografi, geografi og kunstgenre.
Hele festivalens omdrejningspunkt er udveksling, og at finde
fælles stemmer med plads til forskelle.
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udsyn?
Festivalen tilbyder 4 faglige workshops over 5 dage for 50
(max 60) danske og internationale kunstnere af alle køn.
Laboratorierne skal give rum til udveksling af fagligheder og
erfaringer i et eksperimentarium, hvor der skabes muligheder
for fremtidsvisioner i kunstnerisk form med fremvisninger på
festivalens sidste dag. Vi kobler internationale kunstnere som
ledere af laboratoriegrupper med max 15 deltagere i hver
gruppe. Laboratorierne skal udfordre genrer, sprog og rum i
undersøgelserne af fremtiden og nutiden ud fra ledernes
visionære og kunstneriske praksis i grupperne af kunstnere.
Undervejs vil der foregå mange delinger, men hele festivalen
afrundes i et særligt delingsrum/symposium, hvor vi deler
erfaringer og nyopståede kunstneriske metoder og sociale
/globale visioner. Desuden inviteres kvindelige scenekunstnere
fra Aarhus og Region Midt til at dele deres praksis.
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

(Maks 5-10 linjer)
Odin Teatret har i 9 år haft deres TRANSIT festival med stor
succes, og ved at lave Singing Our Place Festivalen som en
søsterfestival i et tæt samarbejde mellem Odin Teatret og
Teater Viva, opstår en ny kunstnerisk kanal mellem Holstebro
og Aarhus, og det store netværk begge parter besidder deles
på tværs. Nogle vil overlappe, mens andre være unikke for
den enkelte festival, men overlappene vil kun bestå i at
kunstnere går igen, men settings vil være anderledes.
Derudover vil vi gennem Nevasta Voices invitere forskellige kor
og stemmegrupper fra bl.a. Silkeborg til at deltage
Trioen Nevastas Voice vil i forbindelse med festivalen lave et
forløb med songsharing med grupper i Silkeborg, Skanderborg,
Holstebro og Aarhus omegn for mennesker af alle slags, som
så bliver inviteret til at deltage med deres stemmer på
festivalen.

4

Budget
Udgifter

År 1
Projektledelse
Projektmedarbejdere

Lønudgifter

Aktiviteter

År 3

I alt

5.000

Administrativt personale
Kost & logi, kunstnere
Transport
Produktion
Lokaleomkostninger
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
Honorar til kunstnere
PR og kommunikation
Revision

115.000
90.000
24.000
67.000
35.000
233.000
37.000
5.000
15.000

Øvrige/uforudsete omkostninger
Evaluering

0
761.000

I alt

Finansiering

År 2

90.000
45.000

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/
ikke
bevilget

Region Midtjylland (søges)
60.000
Kommune - Århus Kommune (søges)
Stat (søgt)

60.000
150.000

EU/Nordisk Ministerråd (eller lign.)
Private fonde, Søgte (Beckett fonden,
Bikubefonden)
Private fondes, søges
Egen medfinansiering - kontanter
Egen time-medfinansiering i kr.
Billetindtægter ex moms (inkl. partout
til workshops/løsslag)

115.000
96.000
0
30.000
100.000

Europæisk Kulturregion, bevilget via
Odin Teatret

50.000

Radar, bevilget

40.000

Odin Teatret opstartskapital, bevilget

Bevilget

60.000

Bevilget
Bevilget
Bevilget
5

I alt

761.000
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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

Hinnerup Sommerskole
Anne Mette Hansen
Haslevangsvej 70, 8210 Aarhus V
hinnerupsommerskole@gmail.com
22619011

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

Hinnerup Sommerskole

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

Hinnerup Sommerskole er et tilbud til messingblæsere og
slagtøjsspillere i alderen 9-18 år fra hele Danmark. Professionelle
instruktører fra hele regionen varetager undervisningen, og frivillige
fra Hinnerup Garden hjælper til med den praktiske afvikling. I 4 dage
modtager de unge undervisning i instrumentgrupper, kammermusik
og sammenspil. Der er både niveaudelt undervisning og sammenspil
for alle deltagere på sommerskolen. Teori indlæres igennem leg og
fysisk aktivitet med music mind games. Der sluttes med en stor
gratis og offentlig koncert.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
At skabe et sundt og musikalsk talentudviklingssted, hvor helt unge
amatørmusikere knytter de første forbindelser i deres
musiklivsnetværk.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Udvikling – en sommerskole er en unik oplevelse for deltagerne.
Music Mind Games er en forholdsvis ny undervisningsform, som via
leg og fysisk aktivitet bruges til indlæring af teori, rytme og
nodelæsning. Vi giver de unge masser af nye værktøjer at arbejde
med, og de skaber selv deres fremtidige musiknetværk og styrker
dermed vækstlaget.
Netværk – igennem sommerskolen skabes et stort netværk af
instruktører fra mange etablerede institutioner i regionen. Det er
tanken, at der skal skabes et samarbejde imellem de organisationer
deltagerne kommer, fx i form af et advisory board af en håndfuld af
regionens kulturpersonligheder. (se mindmap nederst)

Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Sommerskolen er en succes, når børnene oplever personlig succes,
når deres entusiasme smitter af på de lokale orkestres udvikling, når
deltagerantallet stiger og når de samme deltagere kommer igen. At
få skabt et stort kulturnetværk med fælles mål om at få flere børn til
at spille musik.

Projektets konkrete mål

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






4 dages sommerskole en gang årligt
Små kammermusikkoncerter i Favrskov kommune ifm
afholdelse af sommerskolen
Offentlig afslutningskoncert
Synlighed ved andre brass-events, vi er pt
præmiesponsorer ved alle danske konkurrencer, hvor
der gives 1 ophold som præmie.
Skabe et netværk af kulturpersonligheder i regionen,
som arbejder specielt med fokus på at få flere børn til
at spille musik og skabe bedre forhold for
amatørorkestrene.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
4.-7. august 2019 og tilsvarende de efterfølgende år. Altid i
den sidste uge af skolernes sommerferie.
Netværksmøder/advisory board 2-3 gange i løbet af året

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

Hinnerup Sommerskole er stiftet som forening i 2017. Der er
en bestyrelse af 3 forældrerepræsentanter valgt blandt
forældre til årets deltagere. Generalforsamling finder sted i
oktober. Bestyrelsen har ansat en projektkoordinator til at
planlægge og lede sommerskolens afvikling.
Statens kunstfond har i 2019 givet tilskud til afvikling af
sommerskolen.
Instrumentmager Aage Skou, Besson og Yamaha giver små
økonomiske tilskud.
Favrskov Kommunes kulturelt samvirke har givet tilskud og
hjulpet de første år.
Projektet skal finde en måde at finansieres på.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Vi afholder 4 dages sommerskole i Søften Kultur- og
Idrætscenter. 8 instruktører underviser, Cafe skic tager sig af
forplejningen og der overnattes i hhv SKIC og på
Præstemarkskolen. Deltagerne har selv soveposer og
liggeunderlag med.

Ved at danne foreningen Hinnerup Sommerskole har den
allerede en vis forankring og den model fortsættes men
udvides med et advisory board af kulturpersoner i regionen.
Deltagerbetalingen ønskes holdt så lavt som muligt for at give
flest mulige børn mulighed for at deltage. Stor synlighed skabt
igennem events og via pressen og medierne skal få lokale
politikere og kulturnetværket til at arbejde for at få
sommerskolen på den regionale kulturfinanslov.
I takt med at sommerskolen vokser skal der findes større og
mere egnede lokaler. Her kan kommunerne bidrage og i løbet
af projektperioden skal der arbejdes på at få etableret en
aftale omkring leje/lån af lokaler.
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Sponsorer til aflønning af instruktører så hver instruktør er
betalt af et musikbrand eller af en musikskole.
Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

Læring og resultater taler for sig selv. Børnene udvikler sig,
rejser hjem til deres lokale og orkestre og bidrager her med ny
viden og begejstring. Det vækker opmærksomhed og de tager
en ven med året efter når de vender tilbage. Med børnene som
ambassadører formidles de gode resultater.
Vi evaluerer selv løbende.
Deltagerantallet som 1. år var 33 og 2. år steg til 54 taler for
sig selv. Behovet er der og succesen tiltrækker flere. På sigt
skal der evalueres i det kulturnetværk vi håber at skabe.

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?

En sommerskole for 9-18 årige messingblæsere er et nyt
produkt. Hinnerup Sommerskole er det eneste tilbud af sin
slags.
Music Mind Games er en forholdvis ny måde at indlære teori,
rytme og nodelæsning på. Den måde at arbejde på udfordrer
ikke bare hjernen, men kræver også fysisk aktivitet, som gør
indlæringen og forståelse lettere. Deltagerne får masser af nye
værktøjer med hjem og kan bruge det og inspirere andre i
deres lokale musiknetværk. Samtidig dannes der blandt de
unge venskaber og kontakter som gør, at de har stor glæde af
hinandens netværk både i deres musikliv og i andre
sammenhænge i livet. Kontakter skabt på kryds og tværs.
Vi forsøger hvert år at have mindst 1 instruktør med fra det
internationale brass miljø. Som inspirator og for at skabe
kontakterne til det tilsvarende miljø i Europa. Børnene
undervises på engelsk og oplever dermed, at man sagtens kan
lave musik uden at tale samme sprog. Den kontakt der
etableres med udenlandske instruktører giver grobund for
samarbejder imellem danske og udenlandske orkestre og
kulturinstitutioner.
(Maks 5-10 linjer)
Der skabes fokus på, at der er et sundt og aktivt musikliv i
regionen og på at regionen har mange stærke kræfter der
arbejder for og med børn og musik. (se mindmap nederst)

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

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport

År 1

År 2

År 3

I alt

12000
0
0
8000

12000
0
0
8000

12000
0
0
8000

36000
0
0
24000
4

Aktiviteter

Produktion – leje af lokaler +
forplening
Møder/kurser
Sponsorpræmier
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter) - instruktørlønninger
PR og kommunikation
T-shirts m sponsorlogo
Noder, kontorhold, kontingenter
Revision
Praktisk medarrangør
Evaluering

I alt

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

58000

60000

65000

183000

5000
4000
90000

5000
4000
90000

5000
4000
90000

15000
12000
270000

5500
12500
17000
8000
10000
0
230000

5500
15000
17000
8000
10000
0
234500

5500
17500
17000
8000
10000
0
242000

16500
45000
51000
24000
30000
0
706500

År 1
2019
69250
20000
40000
0

År 2

År 3

I alt

48000
20000
0
0

46500
20000
0
0

163750
60000
40000
0

10000
3000
87750

30000
3000
97500

30000
3000
97500

70000
9000
282750

Ikke bevilget
bevilget

0

36000

45000

81000

Ikke bevilget

230000

234500

242000

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
bevilget

706500
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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

Oxer (Et kunstnerdrevet kultursted ombord på
skibet Svartlöga)
Sara Kirstine Grønborg og Dina Lundvall Nielsen
Sognevejen 11 8560 Kolind
sakigron@gmail.com
22176695

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)

OXER en udstillingsplatform
Et kunstnerdrevet udstillings-og event platform ombord
på skibet Svartlöga. Skibet holder til i Fregathavnen i
Ebeltoft. Men det er planen at skibet skal besøge Aarhus
og andre destinationer i Aarhusbugten og møde et
publikum af kulturinteresserede. Med tiden, vil vi også
bevæge os rundt i de øvrige havne i Danmark på turne´.
OXER inviterer samtidskunstnere fra Danmark og udland
til at udstille og lave samarbejdsprojekter ombord.
Fokus går på kunstprojekter der udforsker rammerne
for kunst og visionær tænkning, i brydningszonen
mellem hav og land. Hele skibet skal ses som mulig
udstillingsrum: Dæk, motorrum, forskib, rig, styrhus,
salon, agterkahyt og ammunitionlager. Skibet er knapt
25 meter langt, og kan huse små hundrede mennesker.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Den danske velfærdstat er dybt forankret i dansk søfart, og
kunsten har i århundrede portrætteret den danske
søfartsnation. Vores formål med OXER er at give
samtidskunsten en scene på vandet, hvor brugen af et skib og
dets kontekst bliver udfordret. Vi ønsker at udfordre kunstnere
til at kontekstualisere deres praksis til rammerne for et skib.
Ved at udforske stedet og brugen ombord, bliver kunst prøvet
af. Til gengæld vil kunsten udfordre og udvide oplevelsen for
brugen af et skib, for beskuere.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Et projekt som kan fungere på tværs af kommuner, vandet
bestemmer hvilke der er tilgængelige.
Et projekt som også med tiden vil organisere workshops for
unge og børn.
Et projekt som er nytænkende og eksperimenterende.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
At vi kan forene mange forskellige mennesker omkring skibet,
eller kunsten. At vi får besøgende til vores arrangementer,
både fra det lokale og langvejs fra. At vi kan skille os ud og
udrette noget anderledes og dermed bliver bemærket.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Vi har planlagt 10 events/udstillinger som skal foregå fra
foråret 2019 til foråret 2021. Det er som minimum at vi vil
afholde 5 årlige kulturarrangementer af længere varighed.
Svartlöga er også i dialog med Fregatten Jylland om
samarbejde, derfor den lukrative plads i Fregathavnen. OXER
er opmærksom på at Maltfabrikken åbner i Ebeltoft og vil
snarest muligt tage kontakt dertil om muligt samarbejde.
Grobund er et visionært kraftcenter for grøn omstilling i DK og
vi er begyndt de indlede samtaler med dem om samarbejde.
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Vi har også forbindelser i Aarhus, hvor skibet før har stået for
kulturelle arrangementer såsom Wooden Island og aktiv taget
del i Åbningsscenen til Europæisk kulturhovedstad og Anohnis
performance afbrænding.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Vi har bekræftelse fra følgende kunstnere på programmet:
01/04 - 15/04-2019 Højtryk Fra Atlanten - Oscar Yran og
Dina Lundvall Nielsen
07/07 - 21/07-2019 Surrealistisk opløsning af det private
arkiv. Open call, Kurateret af Sara Grønborg og Dina
Lundvall Nielsen
07/10-21/10-2019 The Bridge - A Spaceship Simulator Jeppe Jørgensen, Ruben Ostan Vejrup, Taika Louhivuori,
Dina Lundvall Nielsen, Oscar Yran, Jonas Vang Hansen,
Henrik Nour, Thomas Udomrat Hostrup
07/11 -21/11-2019 Dislocation - Disattachment? - Nanna
Katharina Jensen, Lea Momberg og Heidi Nicolaisen
07/12-21/12-2019 Logbogen - katalog over årets udstillinger.
Christian Bloom
07/03- 21/03 -2020 Navigation efter stjernehimlen arbejdstitel, Lea Porsager
07/05-21/03-2020 Rum og lyd -arbejdstitel- Maj Kjærsig og
Nour Fog,
07/07-21/07-2020 Art Cinema - open call, Kurateret af Sara
Grønborg og Dina Lundvall Nielsen
07/09-21/09 -2020 Illusioner i træ -arbejdstitel, Søren
Assenholt
01/12-15/12 -2020 Logbogen -katalog over årets udstillinger.
Christian Bloom.
Derudover har vi løbende fredagscafeer hvor vi kan vise mere
spontane ting.
Det følgende år har vi endnu ikke bekræftelse fra kunstnere.

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

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Oxer har første event på programmet i foråret 2019 og det
planlagte program vil fortsætte til foråret 2021. Se skema
ovenover for detaljerede milepæle. For hvert år vil vi være
mere ambitiøse med vores program, i takt med at skibet bliver
renoveret med udstillingsplatform for øje.
OXER er drevet af Dina Lundvall Nielsen og Sara Kirstine
Grønborg, begge uddannet ved Det Fynske Kunstakademi.
Begge har tidligere erfaringer indenfor drift af Habitatkunsterdrevet udstillingsted i Odense. OXER inviterer
samtidskunstnere til samarbejder og udstillinger. OXER
Arrangerer offentlige begivenheder, udstillinger og seminarer.
Udvalgte arrangementer er gratis, men langt de fleste vil
involvere en entre. Arrangementer er gratis for medlemmer af
den frivillige foreningen Svartlögas Fremtid. OXER er en
instans under den frivillig foreningen Svartlögas fremtid. Oxer
har sin egen konto og økonomi. OXERs udstillingsprogram skal
godkendes af Svartlögas bestyrelse. OXER får skibet tildelt i
afgrænset perioder af året, til at afholde arrangementer og
udstillinger. OXER betaler husleje til den frivillige forening
Svartlögas Fremtid, og bistår på den måde i skibets
3

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?

vedligehold.
Fregatten Jylland. Vi arbejder på at få et samarbejde i gang
som går ud på at kombinerer vores kalender så vi kan afholde
arrangementer samtidigt og dele publikum og koncepter.
Vi vil løbende søge kunststøtte til vores kulturprogram.
Niveauet kommer til at variere efter hvor meget støtte vi
modtager. Hvis vi ingen støtte får, kommer kulturprogrammet
til at blive støttet af Svartlögas fremtids medlemmer og
forhåbentlig støtte fra erhverv i lokalmiljøet.
OXER, vil bruge Svartlögas netværk på facebook til at nå ud til
følgere. Der er en god kultur i at dele begivenheder på
facebooksiden med vores 900 følgere. Her vil vi også formidle
og dokumentere afholdte begivenheder. Derudover vil vores
årlige dokumentations/logbog blive solgt ombord i det følgende
år, og også i Fregathavnens butik og via vores hjemmeside
(Svartloga.dk – er midt i en overdragelsesprocess til Oxer og
Svartlögas fremtid).
OXER og Svartlögas Fremtid skiftes til at holde åbent på
skibet, så tit som muligt, så forbipasserende kan komme
ombord og møde et medlem af foreningen, som er klar til at
formidle. Der vil til alle tider hænge et skilt på skibet når det
ligger til kaj, med tidligere og kommende arrangementer.
Derudover sender OXER pressemeddelse til kultunaut,
kunsten.nu og TV2 Østjylland har erklæret at de vil berette om
nyt fra Svartlöga fremover.
Via logbogen – en årlig printet bog. Med visuel og tekst
formidling af årets gang ombord.
Via Svartlögas fremtids bestyrelses er der også løbende møder
om forløbende og evalueringer af projektet.

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

I og med vores projekt foregår på et skib er deltagerne
og skaberne, nødt til at forholde sig på anderledes måder
til rummet og mulighederne. Arbejdsformerne vil blive
udfordret og produktet dermed anderledes.
I vores professionelle kunstnetværk er der ikke som
sådan et skel mellem dansk og international arbejde. Det
er en flydende overgang og vi vil ikke kunne undgå at
have et internationalt udsyn.
Regional betydning
(Maks 5-10 linjer)
Hvilken betydning har
I Syddjurs kommune, hvor vi kommer til at henvende os mest
projektet for udvikling af det i den første periode, er der mangel på udøvende
regionale kulturliv?
samtidskunstnere. Der er også mangel på kunstnerdrevne
udstillingrum med en kritisk tilgang til projekter. Vi håber på at
kunne bidrage med dette og være betydningsfuld for udvikling
i den retning i det regionale.

Budget
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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
Husleje
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

År 1

År 2

År 3

I alt

126.000
86.000
48.000
23.330
22.500
2.000
37.500

160.000
120.000
48.000
23.330
22.500
2.000
37.500

185.000
130.000
48.000
23.330
22.500
2.000
37.500

471.000
336.000
144.000
70.000
67.500
6.000
112.500

12.000

12.000

12.000

36.000

15.000
11.000
5.000

15.000
11.000
5.000

15.000
11.000
5.000

45.000
33.000
15.000
1.336.0
00

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

233.000
25.000

233.000
35.000

233.000
45.000

699.000
105.000

50.000

75.000

95.000

220.000

45.000
28.000

45.000
35.000

45.000
39.000

135.000
102.000

Bevilget
Bevilget

25.000

25.000

25.000

75.000

Bevilget

Bevilget/ikke
bevilget
Hermed søgt
Ikke bevilget
endnu
Ikke bevilget ,
men søgt.

1.336.00
0
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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

Danske Kunsthåndværkere og Designere, Region
Midt
Ninna Gøtzsche
Jægergårdsgade 78, kld.
info@formuleret.dk
29407331

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

On the Road – processens væsen

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

I 2017 arrangerede Danske Kunsthåndværkere og Designere,
Region Midt udstillingsprojektet FOMO 2017. Nu bygger vi
videre på de mange erfaringer med udstillingsprojektet ”On
The Road – processens væsen”.
Som kunsthåndværkere og designere er vi hele tiden ”On the
Road”. I søgen efter værket, færdes vi mellem tankestrøm,
intuition, inspiration, frustration, opdagelse, erfaring og
passion. Processen er ofte kun synlig for den udøvende og
opleves eller formidles sjældent til publikum.
Med ”On the Road” ønsker fokuserer vi på proces frem for
produkt, og de udstillende aktører zoomer ind på processens
væsen og værkets forhistorie. De magiske processer der sker,
når hånd møder materiale og idé møder verden.
Beskueren får ikke en ”trin for trin” opskrift, men en parafrase
over værkets tilblivelsesproces.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Vi laver en nytænkende udstillingsform med professionelle
kunsthåndværkere og designere fra hele regionen.
Ved at gøre projektet afhængigt af alle udstillernes involvering
i alt arbejdet bag, skaber vi sammenhold og samarbejde
mellem udstillerne – som igen skaber grobund for nye,
spændende projekter.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:




Projektets konkrete mål

Nytænkende udstillinger på højt, professionelt niveau
En styrkelse af kunsthåndværk- og designområdet i
regionen
Give publikum indblik i processer, de normalt ikke ser

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Vi planlægger en vandreudstilling med tre udstillinger
forskellige steder i regionen.
På nuværende tidspunkt har vi en bekræftet udstillingsperiode
hos Huset for Kunst og Design i Holstebro og arbejder på et
udstillingssted i Aarhus, samt et tredje sted i regionen.
Der kommer til at være workshops, events og talks i
forbindelse med udstillingerne.
Hver udstiller har mulighed for at invitere medudstillere i deres
projekt.
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Omdrejningspunktet er de tre udstillinger. Ved hver udstilling
planlægges udadrettede aktiviteter som talks, workshops mv.
Hver udstiller står for sin egen del af projektet og har
derudover en opgave i enten udviklingsgruppen,
økonomigruppen, mediegruppen, eventgruppen eller den
praktiske gruppe.
Økonomisk håber vi at kunne opnå støtte fra nogle af de
samme fonde/kommuner/private firmaer som støttede til vores
projekt i 2017.
Det var Statens Kunstfond, Nationalbankens Jubilæumsfond,
Holstebro Kommune, Aarhus Kommune, L.F. Foghts Fond,
Beckett Fonden, Danske Kunsthåndværkere og Designere,
Domis, Kvadrat, Flügger, Inventa LED

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
August 2018: Lancering af projektet for medlemmer af Danske
Kunsthåndværkere og Designere, Region Midt.
November 2018: Tilmelding og fordeling i arbejdsgrupper. De
enkelte grupper mødes og får overblik over idéer, tidsplan og
budget.
Fra starten af 2019: Legatansøgning og udstillingssteder.
Efterår 2019: Udstillere indleverer materiale til brug i
mediegruppen.
Forår 2020: Udstillinger.

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

Alle udstillere har påtaget sig en opgave i én af ovennævnte
grupper.
Derved er udstillingsprojektet med til at skabe et sammenhold
og samarbejde mellem de udstillende kunsthåndværkere og
designere, der kan give grobund for fremtidige projekter.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hver udstiller har mulighed for at invitere en ekstern
kunstner/musiker/håndværker/forfatter med i deres
individuelle projekt.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Idéen om ”On the Road” er opstået i kølvandet på vores
ambitiøse udstillingsprojekt ”FOMO 2017”, der bestod af
udstillinger på Aarhus Rådhus, i tomme lejligheder i Gellerup,
på Huset for Kunst og Design i Holstebro samt en virtuel
udstilling på Instagram. Udstillingerne var en stor succes og
involverede over 150 udstillere.
Planen er, at vi fremover vil lave udstillingsprojekter i regionen
hvert andet år.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Der er sat penge af i budgettet til at lave små film, der kan
bruges på sociale medier, ligesom der er planlagt en aktiv
mediestrategi.
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Derudover har vi også en eventgruppe, der vil lave forskellige
talks og workshops i forbindelse med udstillingerne.
Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet bliver evalueret af foreningens medlemmer på
generalforsamlingen.

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?

”On the Road” handler om at vise udviklingsprocessen der går
forud for værket. Ved at sætte dette fokus, skabes en
nytænkende udstillingsform der vil overraske og involvere
beskueren i udøvernes processer og tanker.
Det kræver også nye tankemåder af de udøvende, da de
skabende processer ofte er udokumenterede og nogle gange
ubevidste. Ved at skabe bevidsthed om processen, håber vi
også at opnå nye idéer og på længere sigt nye typer værker.
(Maks 5-10 linjer)
Danske Kunsthåndværkere og Designere, region har
medlemmer i hele regionen. Med udstillingerne ønsker vi at
styrke samarbejdet de udøvende imellem, samt at være en
aktiv medspiller i hele 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.
År 1

Udgifter

Aktiviteter

Administrativt personale
Transport og opbevaring af
værker mellem tre
udstillingssteder
Opbevaring af værker mellem de
tre udstillinger
Honorarer til mediegruppe
Honorar til praktisk gruppe
Honorar til eventgruppen
Honorar til
konceptudviklingsgruppen
Budget, regnskab og
legatskrivning
Produktion:
Materialer til udstillingerne
PR og kommunikation:
Produktion af små videoer til
webbrug
Fotos af processer, værker osv. til
grafisk materiale

År 2

År 3

I alt

90.338
7.200
24.000
30.000
21.000
18.000
12.000

2.000

19.179
33.000
8.000

7.000
4

25.000

Produktion af grafisk materiale
(plakat, skilte, flyers, bannere,
præsentationsmateriale)
Events i forbindelse med
udstillingerne
Ferniseringer

10.000

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r) (Aarhus og
Holstebro)
Stat (Statens Kunstfond)
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde og firmaer
Egen medfinansiering –
kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr. (penge der ikke søges
legater til)
Andet
I alt

95.000

År 1

År 2

80.000

Bevilget/ikke
bevilget
Ikke bevilget
Ikke bevilget

60.000

Ikke bevilget

25.000

60.717
20.000

Ikke bevilget
Bevilget

(70.000)

(60.000)

Bevilget

95.000

220.717

70.000

År 3

9.000
220.717

I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret
navn)
Kontaktperson

Mia Theil Have

Adresse

Særkærparken 144

Mail

miatheilhave@gmail.com

Telefon

52245414

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

Kentaurlandsby 2019

!2

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

Efter de populære arrangementer i 2017 og 2018, etablerer
Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret igen en Hestelandsby
i Holstebro Midtby med aktiviteter i by og opland i 2019, 2020 og
i 2021.Theatre du Centaure fra Frankrig er inviteret til at bebo og
animere hestelandsbyen på Kirkepladsen i Holstebro over 2
uger med åbne prøver, optræden, samarbejder med lokale, og
dagligt landsby hesteliv som alle kan deltage i. Projektet har vist
at have stor tiltrækning for borgere i alle aldre, samt at give
anledning til nye samarbejder på tværs af diverse institutioner,
og flere partnere er gået sammen om at skabe denne
tilbagevendende event. Hvert år arrangeres offentlige aktiviteter i
de to uger, træning, optræden, workshop og udveksling med
skoler med den internationale gruppe Ikarus, koncerter i
Holstebro Kirke, forestilling med heste inde på biblioteket og den
store Animaglyphe, et hesteoptog med op mod 100 deltagende
heste og ryttere.

Projektets formål og
succeskriterier

Projektets formål er at bygge videre på de mange gode
oplevelser, nye samarbejder og møder der opstod i kraft af
projektet i 2017 under Festugen samt ved projektets
videreførelse i 2018.
Efter disse to år med det succesfulde arrangement er der skabt
en ejerskabsfornemmelse og stor tiltagende deltagelse fra
borgerne og institutioner, og ikke mindst en forhåbning om
Hestelandsbyens tilbagevenden hvert år. Projektet vil derfor
blive ved med at bruge Hestelandsbyen som katalysator for
udvikling af kulturlivet, forhold mellem land og by, og til at styrke
borger fællesskabet og skabe tilbagevendende samarbejder på
tværs af institutioner.
Med bevilget støtte fra blandt andet Holstebro Kommune
forventes projektet gennemført i en kommende tre-årig periode.
Success kriteriet er populariteten og ejerskabstagningen, som
manifesteres igennem den øgede medvirken fra alle
generationer af borgere fra by og opland. Desuden er det et
kriterie kontinuerligt at være kunstnerisk nyskabende i
programindholdet, og desuden igennem det, at styrke forskellige
institutioner i at udvikle kulturelle tiltag og bringe nye publikum
sammen.

Projektets konkrete mål

Over denne tre-årige periode er målet hvert år at etablere en
Hestelandsby beboet af Theatre du Centaure med deltagelse af
en bred del af befolkningen fra land og by, samt forskellige
grupper af internationale optrædende.
Landsbyen eksisterer hvert år i to uger og indeholder et tæt
pakket program af aktiviteter.
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Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Projektet består af følgende aktiviteter m.fl.:
- Workshop med den internationale gruppe Ikarus på diverse
skoler, som optræder hver dag sammen med Theatre du
Centaure i ridemanegen på Kirkepladsen og flere steder i byen.
- Daglige optrædener fra Theatre Centaure i Holstebro midtby.
- Et varieret program af koncerter med diverse internationale
musikere, lokale samt Theatre du Centaure i Holstebro Kirke.
- Forestilling med Theatre du Centaure på Holstebro Bibliotek
samt hos andre institutioner.
- Animaglyphe, et optog med op mod 100 medvirkende heste og
ryttere. Arrangementet vil tage plads i det offentlige rum, såsom
ved Vestkysten, i byparken, gennem gågaden, på heden, i
grusgraven, eller i trekants boligområdet.
Al aktivitet og alle arrangementer er offentligt annoncerede og
frit tilgængelige for alle.

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

2019 - Hestelandsby 8. - 22. maj
1.-22. maj Workshop med Ikarus interna<onale gruppe og lokale
skoler.
Dagligt program i perioden:
Præsenta<on i ridemanegen kl. 10:00-11:00 med Theatre du Centaure,
lokale skoler, Ikarus interna<onale gruppe m.ﬂ.
Fores<lling ved Theatre du Centaure kl. 15:00 hver dag.
16.-17.-18.-19.20. maj 19:30
Koncerter og digte i Holstebro Kirke med den franske sangduo BrigiRe
Cirla og Eleonore Bovon, Ikarus, Theatre du Centaure, Odin Teatrets
skuespillere, lokale præster, kirkekoret m.ﬂ.
13. maj Fores<lling Holstebro Bibliotek med Theatre du Centaure
21. maj Animaglyphe med cirka 100 medvirkende, Theatre Centaure
og ryRerekvipager fra hele Danmark.
Evaluering mellem partnere.
Forbederelse <l næste projekt.
2020 - Hestelandsby under Festugen 1.juni - 14.juni
præcist program laves nærmere 1den for udførelse.
Evaluering mellem partnere.
Forbederelse <l næste projekt.
2021 - Hestelandsby 2 uger i maj (præcise datoer vil snart blive fastlagt
snart.)
præcist program laves nærmere 1den for udførelse.
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Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Projektet organiseres af Nordisk Teaterlaboratorium - Odin
Teatret, ledet af initiativtager skuespiller Julia Varley. Der
ansættes en projekt ko-ordinator til projektet hvert år, som
sammen med Odin Teatrets administration tager sig af
organiseringen af projektet. Dette sker i tæt samarbejde med
Holstebro Kommune specielt i forhold til logistik på
kirkepladsen, dette involverer Kunst og Kultur, Natur og Miljø

samt Trafik og Park afdelingen.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Holstebro Kirke er partner i projektet i forhold til koncerterne i
kirken. Holstebro Bibliotek er vært og medskaber på
forestillingen hos dem. Begge partnere annoncerer omkring
begivenhederne til deres netværk.
Desuden involveres Dansk Talent Akademi, Holstebro
Dragonerne, Kunstmuseet, rideskoler fra regionen samt diverse
ryttere, lokale skoler, m.fl.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Projektet vender tilbage årligt, med gentagelse i 2020 under
den store Holstebro Festuge, samt i 2021.
Efter den samlede 3 års projektperiode er endt, vil der
naturligt være opstået nye samarbejder og muligheder som
resultat af processen. Nordisk Teaterlaboratorium - Odin
Teatret er kendt for at bringe vedvarende tiltag og
engagementer lokalt og bygge stærke relationer mellem
borgere og internationale kunstnere. Dette projekt er tillige
blevet oplevet som fornyende og forfriskende for borgere,
partnere og aktørerne, og der satses på at videreudvikle og
bygge på de erfaringer der dannes igennem projektet.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Der foregår en stor del af dokumentation igennem både
faglige tekster, billed- og videodokumentation til danske og
internationale universitets studerende og teaterfagfolk. Dette
sker primært igennem Nordisk Teaterlaboratoriums CTLS
(Centre for Theatre Laboratory Studies).
Igennem processen kombineres læring med praksis, til dels
med workshops for internationale teaterfagfolk, som kommer
til Holstebro for at lære om skuespilfaget samt om
communityteater og om Holstebro’s exceptionelle tradition for
kulturlivet og dets integration i borgernes hverdag.
Der er også diverse workshops på skoler og i institutioner,
således at børn og unge oplever projektet som en del af deres
undervisning.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres af Nordisk Teaterlaboratorium - Odin
Teatret internt og igennem møder med de involverede
partnere i projektet. Der sker en evaluering efter hvert års
aktiviteter med henblik på planlægningen af det kommende
år, og en samlet evaluering efter projektets tre års periode.
Evalueringen kan deles med aktører i region Midt
efterfølgende.
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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?

Hestelandsbyen er et eksempel på nytænkning inden for
kulturlivet og i forholdet mellem land og by. Det bringer et nyt
perspektiv på vores forhold til både by og natur. Og det giver et
anderledes billede af at give plads i byrummet til gæster udefra,
både hestene og de internationale aktører, som engagerer sig
fuldt ud i det daglige bybillede og bringer kvaliteter og
opdagelser til alle i kraft af deres forskellighed fra det
almindelige dagligliv.
Helt konkret bidrager projektet med læring til en bred gruppe af
børn, unge, studerende og professionelle, og inspirerer både
konkrete arbejdsmetoder, giver teknikker og et lokalt og
internationalt stærkt netværk.

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

Hestelandsbyen har et meget unikt koncept og er blevet
oplevet som et spændende nyt tiltag i Holstebro Kommunes
allerede stærke kulturelle landskab. Det kan noget helt særligt
i forhold til at bringe borgere fra mange forskellige baggrunde
sammen i fælles kulturelle oplevelser, og skabe identitet og
tilhørsforhold. Med gentagelsen af dette succesfulde projekt
håber vi at involvere og influere andre kommuner og kultur
institutioner til at lave projekter, der også har stærk
involvering af og samlende effekt på både den brede
befolkning og som giver det internationale udsyn.
Der kommer mange deltagere fra regionen til Holstebros
særlige kulturliv, specielt Holstebro Festuge trækker et
bredere regionalt publikum. Aktiviteterne i Festugen, og nu i
Hestelandsby projektet, er en væsentlig inspiration for
hvordan der skabes udvikling i samarbejde med borgere og
forskellige institutioner.

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

30000

30000

30000

90000

213000

213000

213000

639000

Administrativt personale

50000

50000

50000

150000

Transport

95000

95000

95000

285000

Produktion

151000

151000

151000

453000

Forplejning

15000

15000

15000

45000

Udgifter
Lønudgifter

Projektledelse
Projektmedarbejdere

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

5000

5000

5000

15000

0

0

0

0

2000

2000

2000

6000

0

0

0

0

20000

20000

20000

60000

5000

5000

5000

15000

0

0

0

0

25000

25000

25000

75000

611000

611000

611000 1833000

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

Region Midtjylland

100000

100000

100000

300000

ikke bevilget

Kommune(r)

100000

100000

100000

300000

bevilget

Stat

0

0

0

0

EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)

0

0

0

0

Private fonde / sponsorer

30000

30000

30000

90000

bevilget

Egen medfinansiering kontanter

75000

75000

75000

225000

bevilget

286000

286000

286000

858000

bevilget

20000

20000

20000

60000

bevilget

611000

611000

611000

1833000

Finansiering

Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet, lokale
samarbejdspartnere
I alt
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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

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Marie Kirstine Elkjær
Randersvej 2, 8963 Auning
Me@gammelestrup.dk
8648 3001

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

Herregårdenes Dag

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

I Danmark ligger over 700 herregårde spredt som et fintmasket net
udover landskabet. I Region Midtjylland alene ligger en fjerdedel af
disse herregårde. Landskabet er et herregårdslandskab formet af og med
godserne, der gennem århundreder har været den væsentligste drivkraft
på landet. De store gamle hovedbygninger ligger stadig i dag i
landskabet som vidnesbyrd om godsernes enorme betydning – blandt
andet som nogle af de største arbejdspladser i landområderne. Men
herregårdenes rolle og kulturarv er på mange måder glemt i dag. De
fleste har nok set deres lokale slot eller herregård udefra, men kender
ikke stedet, historien og betydningen, som godserne har haft gennem
århundreder. Herregårdene udgør en vigtig del af vores fælles historie,
som har haft betydning for natur og kultur i ethvert lokalsamfund, og de
skal derfor gøres tilgængelige for publikum. Målsætningen med
Herregårdenes Dag er én dag om året at åbne herregårde over hele
regionen for et bredt publikum med for eksempel rundvisninger,
havevandringer, produktpræsentationer, kunstudstillinger mv. samlet
under et tema.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Herregårdenes Dag vil skabe et netværk og etablere udvikling og
samarbejde mellem midtjyske herregårde, åbne herregårde og
herregårdslandskaber for lokalbefolkningerne og udbrede kendskabet til
herregårdenes vigtige kulturarv i regionen. Herregårdenes Dag skal
blive en årligt tilbagevendende begivenhed og et oplevelsestilbud i
regionen, som på sigt kan indgå i et samarbejde med andre europæiske
lande omkring formidling af herregårdenes kulturarv. Herregårdenes
Dag er eksempel på en ny type samarbejde mellem kulturinstitutioner,
lokale turistorganisationer og herregårdsejere i krydsfeltet mellem
kultur og turisme. Målet er at få nogle af de mindre tilgængelige
herregårde til at åbne dørene og støtte deres udvikling mod igen at blive
væsentlige spillere i deres lokalområder.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Succes-kriteriet er først og fremmest at etablere Herregårdenes Dag som
en årligt tilbagevendende begivenhed, der udbreder kendskabet til
2

herregårdenes kulturarv blandt borgerne i regionen, der dermed får en
indgang til deres egen historie og kulturelle identitet og aktiverer
kulturarven i landområderne.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Projektets konkret mål er, at der bliver gennemført en række
arrangementer på midtjyske herregårde – i 2019 på
Djursland/Østjylland og på Skive-egnen, hvor projektpartnerne er
forankret. I 2020 i de andre områder af regionen. Desuden skal der i
løbet af projektperioden skabes et netværk blandt ejere, institutioner og
organisationer, der arbejder med de midtjyske herregårde. Der laves en
fælles markedsføring, der udbreder kendskabet til arrangementerne og
herregårdene som sådan. Ved udgangen af projektperioden skrives en
artikel i tidsskriftet Herregårdshistorie, og der etableres et
internationalt samarbejde med henblik på at udvikle Herregårdenes Dag
på europæisk plan.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektet startes op i foråret 2019. Gammel Estrup og Destination
Djursland samt Museum Salling og Skive Erhvervs- og Turistcenter
udarbejder et tema og kontakter relevante herregårde i lokalområdet.
Herregårdenes Dag afvikles i 2019 som et pilotprojekt, hvor herregårde
på Djursland/Østjylland og Skive-egnen åbner dørene med forskellige
arrangementer, der markedsføres under titlen Herregårdenes Dag. Efter
Herregårdenes Dag foretages en evaluering af konceptet, deltagere,
besøgstal, konkrete arrangementer mm. I efteråret 2019 og foråret 2020
arbejdes der på at skabe netværk og kontakt til andre områder,
herregårde og turistorganisationer i regionen med henblik på at åbne
herregårde over hele regionen på herregårdenes Dag i 2020.
Projektet evalueres løbende, og afsluttende udgives en artikel i
tidsskriftet Herregårdshistorie om projektets indhold, forløb, best
practice og vision. I den afsluttende fase vil konkret samarbejde med
internationale samarbejdspartnere i regi af European Network for
Country House and Estate Research (ENCOUNTER) blive etableret med
henblik på udvikling af Herregårdenes Dag i europæisk perspektiv.
Herregårdenes Dag markedsføres via en samlet indsats, fælles logo og
signaturfortælling med udgangspunkt i de midtjyske herregårdes fælles
kulturarv. Der udsendes fælles pressemeddelelse, og dagen
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markedsføres via det Nordea-støttede projekt Jagten på Fortiden, som i
årene 2019-2021 arbejder nationalt for at åbne herregårdsområder for
nye brugergrupper med Gammel Estrup som tovholder. Jagten på
Forsiden får sin egen digitale platform/hjemmeside, hvor en elektronisk
guide til Herregårdenes Dag og omtale af de enkelte arrangementer vil
blive lanceret og distribueret fra. Der oprettes desuden en særlig
Instagram-side med tilhørende Hashtag (#herregårdenesdag), som
benyttes af såvel projektpartnere som publikum ved arrangementerne.
Derudover vil Herregårdenes Dag blive synliggjort via de deltagende
institutioners egne kanaler og platforme. Afsluttende beskrives projektet
i en artikel i tidsskriftet Herregårdshistorie, der er det aktuelle
videnskabelige forum for forskning og formidling af dansk
herregårdshistorie og -kultur.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Februar-april 2019:
•

Møde i styregruppen. Der etableres kontakt og konkrete aftaler
med herregårde i Djursland/Østjylland og på Skive-egnen

•

Udarbejdelse af tema og konkret form på Herregårdenes Dag
2019

Maj-august 2019:
•

Markedsføring (design af logo, oprettelse og aktivitet på
instagram, formulering af signaturfortælling, udsending af
pressemeddelelse, aktivitet på Herregårdenes Dags Instagram,
etablering af elektronisk guide til arrangementer samt udvikling
af trykt program og distribution i lokalområderne)

•

Planlægning af arrangementer lokalt på de enkelte herregårde –
sparring med styregruppen.

Første søndag i september (18. aug.) 2019:
•

Herregårdenes Dag afholdes

September 2019:
•

Evaluering og erfaringsudveksling. Skriftlige
evalueringsskemaer udfyldes af samarbejdspartnere. Møde i
styregruppen.

Oktober 2019-marts 2020:
•

Der etableres kontakt og konkrete aftaler med herregårde
overalt i regionen.

•

Møde i styregruppen. Udarbejdelse af tema og konkret form på
Herregårdenes Dag 2020

April-august 2020:
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•

Markedsføring (udsending af pressemeddelelse, aktivitet på
Herregårdenes Dags Instagram, etablering af elektronisk guide
til arrangementer samt udvikling af trykt program og
distribution i lokalområderne)

•

Planlægning af arrangementer lokalt på de enkelte herregårde –
sparring med styregruppen.

Første søndag i september (16. aug.) 2020:
•

Herregårdenes Dag afholdes. Kvalitative interviews med
publikum ved udvalgte arrangementer.

September-november 2020:
•

Evaluering i styregruppen og skriftlige evalueringsskemaer
udfyldes af samarbejdspartnere. Der neddsættes en
udviklingsgruppe til sikring af projektet fremover og
forberedelse af et evt. EU-samarbejde herunder etablering af
konkrete internationale samarbejder.

27. november 2020:
•
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Artikel i Herregårdshistorie 16 udkommer

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er projektleder.
Projektpartnere er Destination Djursland, Museum Salling og
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Styregruppen udgøres af
projektlederen og projektpartnerne. En del af projektet er at skabe nye
samarbejder, og de nye samarbejdspartnere vil blive en del af projektet,
efterhånden som de kommer til.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i en årrække afholdt et
arrangement med herregårde på Skive-egnen og har derigennem en
række samarbejdspartnere, der indgår i Herregårdens Dag: Bustrup
Hovedgaard, Kjeldgård, Staarup Hovedgaard, Herregården Hesthave,
Ørslev Kloster, Kjærgårdsholm, Hostrup Hovedgaard, Ny Spøttrup og
Marienlyst. Dertil kommer Spøttrup Borg og Salling Østergaard via
Museum Salling.
Gammel Estrup indgår i samarbejde med turistorganisationen Danske
Slotte og herregårde, hvor herregårdene Clausholm Slot, Sostrup Slot og
kloster indgår (samt Rysensteen og Nørre Vosborg i Vestjylland mhp.
Herregårdenes Dag 2020). Desuden har museet og Destination
Djursland samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, Møllerup Gods og
Kalø Slot, mens Moesgaard og Krabbesholm deltager i Herregårdens
Dag via deltagelse i Jagten på Fortiden. Samarbejdspartnere vil i forhold
til Herregårdenes Dag 2020 også blive inviteret via foreningen Danish
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Club/Historiske Huse, hvis medlemmer også sælger
herregårdsoplevelser.
Samarbejdspartnere forpligter sig til at afholde et åbent
publikumsarrangement på Herregårdenes Dag med fokus på årets tema.
Desuden skal samarbejdspartnere medvirke ved markedsføringen af
Herregårdenes Dag i deres lokalområder og udfylde evaluering til
styregruppen efterfølgende.
Gammel Estrup har via sin rolle som primus motor i det europæiske
netværk European Network for Country House and Estate Research
(ENCOUNTER) en række europæiske samarbejdspartnere indenfor
herregårdsforskning og -formidling. Her vil den hollandske Dutch Castle
Foundation, som arrangerer den hollandske ”Day of the Castle”, især
blive brugt som sparringspartner (og kommende partner i et evt. EUsamarbejde).
Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Herregårdenes Dag videreføres af en styregruppe og de deltagende
herregårde efter projektperioden. De deltagende herregårdes motivation
er synlighed, flere besøgende og øget salg – det vil være muligt at sælge
og lancere sine oplevelsesprodukter i forbindelse med Herregårdens
Dag. Der er en stadig øget interesse for oplevelser på herregårde både
nationalt og internationalt, og motivationen for de deltagende
turistorganisationer er øget kulturturisme i deres område. Projektet
afsluttes med en artikel i tidsskriftet Herregårdshistorie, der er en
dokumentation af erfaringerne og resultaterne, der kan bruges som
erfaringsgrundlag for andre og på sigt som grundlag for en ansøgning
med internationalt perspektiv til f.eks. EU's Creative Europe program.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Resultater og erfaringer samles undervejs og der laves i evalueringer
efter afholdelsen af Herregårdenes Dag fra de enkelte
samarbejdspartnere. Afsluttende samler styregruppen viden, resultater,
læring og best practice i en artikel i tidsskriftet Herregårdshistorie.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres på møder i styregruppen og via kvalitative interviews
med deltagere i Herregårdenes Dag 2020 på udvalgte herregårde samt
skriftlige evalueringer fra samarbejdspartnere.

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?

Herregårdenes Dag er et nyt koncept i regional sammenhæng, hvor
kulturinstitutioner, turistorganisationer og herregårdsejere mfl. arbejder
sammen i en ny type samarbejde i krydsfeltet mellem kultur og turisme.
Herregårdenes Dag skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.
Projektet har et internationalt potentiale, idet herregårdene på tværs af
landegrænser i høj grad udgør en fælles-europæisk kulturarv.

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

(Maks 5-10 linjer)
Med Herregårdenes Dag åbner en række herregårde op og tilbyder
lokalbefolkninger overalt i regionen en indgang til deres egen lokale
historie, og herregårdenes vigtige kulturarv bliver et aktiv i
landområderne. Der etableres samarbejder mellem kulturprofessionelle,
turistaktører og herregårdsejere, som styrker formidlingen af
herregårdenes kulturarv 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

År 1
År 2
År 3
2019
2020
Projektledelse

40.000

80.000

0

120.000

Projektmedarbejdere

10.000

10.000

0

20.000

6.000

10.000

0

16.000

Transport

10.000

22.000

0

32.000

Produktion

15.000

35.000

0

50.000

Møder

5.000

5.000

0

10.000

Køb af eksterne ydelser (grafiker)

5.000

10.000

0

15.000

15.000

30.000

0

45.000

0

6.000

0

6.000

8.000

18.000

0

26.000

114.000

226.000

Administrativt personale
Aktiviteter

PR og kommunikation
Revision
Evaluering og administration
I alt

Finansiering

I alt

År 1
År 2
År 3
2019
2020

I alt

0 340.000

Bevilget/ikke bevilget

Region Midtjylland

54.000

116.000

0

170.000 Ikke bevilget /ansøges

Private fonde

10.000

10.000

0

20.000 Bevilget

Egenfinansiering

50.000

100.000

0

150.000 Bevilget

I alt

114.000

226.000

0

340.000
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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

Nevesta's Voice
Helene Tungelund
Lars Kruses Gade 3 3.tv, 8000 Aarhus C
Helene@tungelund.dk
+4529723803

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

Interkulturel sangdeling

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

Nevesta’s Voice ønsker med dette sangdelingsprojekt at
videreføre den mundtlige overleveringstradition, og undersøge
hvordan denne kan bruges som værktøj til kulturudveksling,
integration og andre fælleskabsdannende aktiviteter. Nevesta’s
Voice faciliterer i foråret 2019 en række workshops i
lokalområder og på offentlige kultursteder, og ønsker til sidst at
samle en stor del af deltagerne til en afsluttende koncert på
“Singing Our Place” festival i Aarhus den 09.06.2019.
I anden phase vil det samlede (video&audio&undervisnings-)
materiale gøres offentlig tilgængelig.Vi vil desuden gennem
kurser og workshops videregive vores erfaringer til fagpersoner
og relevante kulturinstitutioner.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Vores projekt har rødder i menneskets kulturhistorie og er dog
nytænkende. Vi undersøger hvordan det musikalske møde
mellem mennesker med diverse kulturelle baggrunde kan
fremme en ny fælles kultur samt forståelse og respekt for
hinandens oprindelig kultur. De redskaber som vi som
facilitatorer bruger og udvikler ønsker vi at dele med
kulturskabende fagpersoner i region midt. Sangskatten som vi
forventer at finde, vil vi dele offentligt online samt foran et stort
publikum med koncerten i juni 2019. I de efterfølgende to år vil
vi fortsat samarbejde med lokale borgere og nye partnere i
Region Midt.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Vi ønsker at forbedre vores egen formidlingsevne, især kunsten,
hvordan man bedst muligt skaber et trygt rum til kultur- og
musikudveksling.
Vi ønsker at give deltagerne et øget selvværd i forhold til deres
personlig stemme som del af en musikkultur, samtidligt med at
se værdien i de andres stemmer og musikkulturer.
Vi ønsker også at samle nyt materiale til Nevesta's Voice's
koncertrepetoire, og dykke yderligere ned bag personerne og
historierne bag sangene.
Vi ønsker at dokumentere projektet i film og lyd, der
efterfølgende også kan bruges som materiale til workshops,
seminarer og som PR for Nevesta's Voice's aktiviteter.
Vi ønsker på lang sigt at inspirere så mange mennesker som
muligt til at dele sange og derigennem komme i dialog med
hinanden.
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Projektets konkrete mål

Interkulturel sangdeling live: 2-3 korte workshops i
samarbejde med lokale partnerorganisationer, 3 forløb over flere
uger, med deltagere fra flere områder i region midt.
Fremvisninger: 3 mindre events, hvor den deltagende gruppe
optræder foran venner og familie, 1 stor offentlig koncert på
"Singing Our Place" festival i Aarhus, den 09.06.2019
Konsultation & networking: 5 sessioner med Gøglerskolens
forstander P.C. Asmussen, 5-7 sessioner med eksterne
vejledere/partnere, som Katrine Faber (Teater VIVA), Magnus
Erboe (Hakkehuset, Silkeborg), Ulrik Skeel (Odin Teatret,
Holstebro)
Dokumentation: produktion af en 7-minutters dokumentarfilm
omkring projektets forløb og værdi i samarbejde med den
visuelle antropolog Louise Hollerup Christensen
Undervisningsmateriale: offentlig database med indsamlet
materiale og redskaber til interkulturel sangdeling
Fortløbende formidlingsarbejde: i form af kurser, workshops
og interaktive koncerter vil vi fortsatte vores arbejde som
facilitatorer af interkulturel sangdeling

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

 Nevesta’s Voice faciliterer i flere omgang og
forskellige steder mindst 3 events af 2-4 timer, i
samarbejde med en lokal partnerorganisation.
 Beboere i området og brugere af
partnerorganisationen, inviteres uanset
musikkendskab til et uformelt forløb med fokus på
kulturudveksling, formidling og sangglæde.
 Forløbet afsluttes af et fjerde event med opsamling
og en lille opførelse for familie, venner og lokale
beboere og brugere af partnerorganisationen.
 Ved udgang af 1. phase vil vi samle en stor del af
deltagerne til 3-4 yderlige workshops, hvor vi øver på
et fælles repertoire af sange med henblik på det
afsluttende den 09.06.2019
 Workshops og opførelser dokumenteres løbende, og
vil efter samtykke blive brugt som del af en
dokumentar om kulturmøder og folkesange.
 I 2. phase omformer Nevesta’s Voice internt viden
og kompetence til simple pædagogiske redskæber der
kan anvendes i diverse grupper, der ønsker at styrke
fælleskabet
 I 3. phase vil vi på baggrund af vores erfaringer
udvikle nye koncepter for Nevesta’s Voice's interaktion
med publikken i workshops og koncerter
 I alle phaser vil vi søge råd og inspiration hos
mentorer og samarbejdspartnere
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Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt
evt. milepæle undervejs)

15.-23.02.2019
Endelig planlægning af sangdeling-forløbet
23.02.-10.06.2019 Phase 1
Gennemførelse af workshops og sangdeling-forløb, samt
produktionsphase frem til en stor offentlig koncert på
"Singing Our Place" festival i Aarhus, den 09.06.2019
11.06.-30.06.2019 Phase 2
Gennemgang af det indsamlede materiale, Evaluering af forløbet
og de brugte redskaber, etablering af database
15.08.-15.10.2019
Dokumentarfilmproduktion/ Udvikling af undervisningmateriale
Slut 2019
Phase 3
Nytænkning & planlægning af fremtidens optræden og
formidlingsvirken med Nevesta's Voice
2020-2021
Nevesta's Voice fortsatter arbejdet gennem koncerter, interaktive
workshops, kurser og konsultation, hvor det indsamlede
materiale samt pædagogiske redskaber deles og bærer frugt. Der
produceres mindst 2 mere koncerter som inkluderer lokale
borgere i optræden.

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

Nevesta's Voice består i kernen af Helene Tungelund, Johanne
Baadsgaard Lange og Elisabeth Klein. Det er os, der i fælleskab
planlægger og gennemfører projektet.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Partnerskaber:
DFUNK Østjylland & Ung-til-Ung
Cafe Mellemfolk, Aarhus
Q-huset, Gellerup
Kvindehuset Viby
(Flere skal bekræftes)
Louise Hollerup Christensen (kamera, filmproduktion)
Katrine Faber & "Singing Our Place" (konsultation,
organisation af afsluttende koncert på festivallen)
Luna Ersahin (ekstern medlem af Nevesta's Voice,
understøttelse i koncert- og workshop-virksomhed)
P.C. Asmussen (mentoring til proces og dokumentarfilm)
(Flere skal bekræftes)

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Nevesta's Voice er kernen i projektet og vil videreføre de
processer som bliver skudt i gang gennem projektets forløb.
Trioen er allerede nu aktiv i den lokale og europæiske
musikscene og vil med glade dele projektets høst med dets
publikum og fremtidlige partnere. Der forventes at gentage
lignende produktioner, hvor lokale borgere optræder sammen
med os i offentlige koncerter.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Gennem en digital platform, en dokumentarfilm, workshops,
kurser og koncerter, samt mund-til-mund overlevering

Hvordan skal projektet
evalueres?

I dialog med vores mentorer og fremtidlige partnere. Samt en
evaluering med TEMPI's medarbejdere.

Mere information omkring Nevesta's Voice:
https://www.facebook.com/NEVESTAsVOICE/
http://nevestasvoice.dk
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Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

Projektet skaber opmærksomhed på hvordan vi i det moderne
samfund med hjelp af "en faciliteret sangdeling" kan dele vores
kulturelle og personlige baggrund med hinanden til gensidig
forståelse. Vi som facilitatorer skarper undervejs vores egne
kompetencer til at etablere denne slags møder og vil dele vores
viden i form af simple værktøjer for lokale og internationale
fagpersoner indenfor musik og socio-kulturelle områder.
Nevesta's Voice vil blive mere synlig og aktiv indenfor
regionens musik- og kulturliv, både som performere og
undervisere/facilitatorer. Projektets resultater kan inspirere
regionens kulturskabere (indenfor det pædagogiske og
kunstneriske felt) til at blive til aktive facilitatorer af kulturelle
møder og derigennem skabe nye fælleskaber.

Budget
År 1

År 2

År 3

I alt

15.000
12.000
12.000
3.000
4.000
15.000
12.000
0
7.000
1.000
3.000
1.250
85.250

0
0
0
3.500
3.000
0
9.000
0
0
2.000
1.000
3.000
21.500

0
0
0
3.500
3.000
0
9.000
0
0
3.000
1.000
0
19.500

15.000
12.000
12.000
10.000
10.000
15.000
30.000
0
7.000
6.000
5.000
4.250
126.250

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

Projektledelse Nevesta's Voice
Fotograf / Kamerakvinde
Filmeditor
Administrativt personale
Transport
Udvikling af undervisningsmateriale
Produktion af arrangementer
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser: Mentoring
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

I alt

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

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ik
ke bevilget
nej
nej

28.750
9.000
0
0

6.000
9.000
0
0

6.000
9.000
0
0

40.750
27.000
0
0

20.000
6.000

0
?

0
?

20.000
6.000

JA
JA

19.000

4.000

3.000

26.000

2.500
85.250

2.500
21.500

1.500
19.500

6.500
126.250

JA (Ulønnet
arbejde NV)
nej

Region Midtjyllands Kulturudviklingsmidler søges om støtte af 40.750 kr. eller en del heraf.
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Med venlig hilsen,
NEVESTA's VOICE
Helene Tungelund
Johanne Baadsgaard Lange
Elisabeth Klein
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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

Ringkøbing-Skjern Museum / FrivillighedsAkademiet
www.frivillighedsakademiet.dk
Per Lunde Lauridsen
Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
pll@levendehistorie.dk
60864047

På vegne af partnerskabet:
Moesgård Museum, Naturhistorisk Museum - Aarhus og Ringkøbing-Skjern Museum
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
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•
•

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/
Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Netværk for kompetent frivillig-ledelse
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

For at skabe flere og bedre kulturaktiviteter i samarbejde
med frivillige og aktive medborgere, ønsker frivilligkoordinatorer at skabe netværk til erfaringsudveksling.
Rigtig mange af regionens kulturaktiviteter baseres på
samarbejder mellem frivillige og professionelle. Det viste
Aarhus bl.a. som kulturhovedstad og frivillighovedstad.
Kulturinstitutionerne ser store muligheder i dette område. De
ansvarlige frivillig-koordinatorer efterspørger mere netværk,
viden og erfaringsudveksling for at kunne løfte ansvaret og
opgaverne bedre og mere effektfuld.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Netværksprojektet skal samle viden og erfaringer om,
hvordan man skaber succesfulde kulturaktiviteter sammen
med borgerne i Region Midtjylland. Jo bedre
kulturinstitutionerne kan udvikle og håndtere samspillet ml
ansatte og frivillige – jo flere initiativer vil man kunne
iværksætte og dermed skabe stærke kulturoplevelser

Kort beskrivelse af formål:

Projektet styrker samarbejdet ml regionens kulturaktører for
at skabe viden om ”best practice” i forhold til inddragelsen af
borgerne i deres egen kulturaktiviteter. Kompetente frivilligkoordinatorer med tro på egne og organisationens
ressourcer forbedrer mulighederne, for at borgerne kan
engagere sig i det midtjyske kulturliv.
Projektmidlerne vil anvendes til, at netværkets
projektledelsen i form af styregruppen og sekretariat kan
researche og indhente viden om frivillig-ledelse til netværket
fra kulturområdet nationalt/internationalt og fra andre
brancher fx Tuborg-fonden/Roskilde Festivalen har
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udarbejdet et godt materiale. Muskelsvindsfonden har
ligeledes stærke erfaringer med frivillige i kultur-events.
Direkte efterspurgte emner fra regionens frivilligkoordinatorer er:
- Motivation til frivillighed på museer, Skabe stærke
fællesskaber om kulturaktiviteter, Hvordan udvikler man
eksisterende frivilligprogrammer til nye udfordringer. Brug af
evalueringer til forbedringer af arbejdsformer.
Beskriv kort jeres egne
succeskriterier for projektet:

Succeskriteriet for netværksprojektet er, at frivilligkoordinatorerne føler sig markant bedre udrustet til deres
opgave og dermed iværksætter aktiviteter og tiltag sammen
med frivillige. Det er ambitionen, at projektet munder ud
med grundlaget for uddannelse af fremtidige professionelle
frivillig-koordinatorer.
En højere grad af integration mellem professionelle og
frivillige i samarbejdet omkring kulturaktiviteter.

Beskriv, hvordan projektet
bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands
kulturpolitik (maks. 5-10
linjer):

Projektet bidrager til regionens kulturpolitik ved at samle
kulturaktører fra hele regionen til fælles gavn. Projektet vil
trække internationale kompetencer ind til inspiration for
udviklingen af forbedrede arbejdsformer. Projektet vil styrke
samarbejds- og samskabelses-kompetencerne og dermed
forbedre mulighederne for folkelig inddragelse i kulturlivet.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
Afholde 3-4 netværksmøder pr. år i tre år.
Afholde 2 kurser i år 1 og år 2
Afholde en afsluttende konference med deltagelse af
internationale oplægsholdere i år 3. (Forventer at den kan
delvist finansieres af deltagerbetaling og fondsmidler).
Vi er overbevist om, at der vil være min. 10 museer og
kulturinstationer, som vil deltage i netværket. Ved et møde
d. 9. jan. 2019 på Naturhistorisk Museum i Aarhus blev der
udtryk stor opbakning til initiativet fra museer fra hele
regionen.
Netværket vil være åbent for alle kulturaktører i Region
Midtjylland
Det er et konkret mål, at møderne har deltagere fra hele
3

regionen, og at der ml. 10-20 frivillig-koordinatorer på
netværkslisten.
Skabe relationer til internationale museer, som arbejder
målrettet og effektfuldt med frivillighed i deres daglige virke.
Trække viden og erfaringer fra succesfulde nationale og
internationale kulturorganisationer til regionens institutioner.
Der er i Danmark en stærk tradition for frivilligt engagement
på mange områder. Ønsket er at bringe viden og erfaringer
fra disse områder ind til museer og kulturinstationer.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Styregruppen vil planlægge netværksmøderne med hvert
deres specifikke tema. De vil stå for at informere potentielle
deltagere og arrangere de praktiske foranstaltninger for
netværksmøderne. De vil også stå for at dokumentere
netværksmødernes indhold og resultater. Møderne vil
afholdes rundt på museet i regionen, som har plads og
mulighed for at være værter.
Styregruppen vil ud fra netværksmøderne uddrage nogle
emner, som er hensigtsmæssige at etablere som kurser.
Det kan gøres ved at engagere relevante undervisere
og/eller samarbejde med uddannelsesinstitutioner, som har
kompetencer på området.
Projektledelsen vil have til opgave at lave aftaler med
relevante undervisere/indlægsholdere.
Projektledelsen vil have til opgave at indsamle relevante
informationer og materialer til netværksmøderne.
FrivillighedsAkademiet tilbyder, at være sekretariat for
styregruppen for etablering af netværket og initiering af
netværksmøder i hele regionen. FrivillighedsAkademiet
arbejder med uddannelse af frivillige på museer og
samarbejdet ml. frivillige og ansatte.
Netværksdeltagerne medfinansierer projektet med deres
timer og kørsel. Men får dækket mødeudgifterne og
undervisning.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Netværksmøde i hvert kvartal med planlagte temaer – i
løbet af de tre år. Første år muligvis kun 2-3 møder.
Kurser afholdes i vintermånederne, så det ikke kolliderer
med nogle museernes højsæson.
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Projektet afsluttes i år 3 med en konference med
præsentation af netværkenes anbefalinger og erfaringer.
Deltagelse af samarbejdspartnerne og deres dygtigste
undervisere.
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Projektledelsen vil bestå af en styregruppen bestående af
repræsentanter fra: Moesgård Museum, Naturhistorisk
Museum og Ringkøbing-Skjern Museum.
FrivillighedsAkademiet vil fungere som sekretariat for
netværket.
Organisationen Danske Museer støtter op om netværk.
ODM indgår i et påtænkt nationalt netværk for
frivilligkoordinatorer, hvor nærværende netværksprojekt vil
indgå aktivt i.
Det nordiske projekt ”The Nordic Volunteer Management
Academy” - støttet af NordplusAdult under Nordisk Råd.
Projektet har målet at udarbejde kurser og kompetencebeskrivelser til professionelle frivillig-koordinatorer på
museer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. RingkøbingSkjern Museum er deltager.
The National Trust – Management of Volunteers – Program.
National Trust har I en årrække arbejdet målrettet og
professionelt med involveringen og organiseringen af det
frivillige engagement i UK.
Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Ledelse
udarbejder kurser i samarbejde med UC VIA for deres
frivillig-koordinatorer. Direktør Ole Rasmussen og
FrivillighedsAkademiet har allerede indgået drøftelser om
mulige samarbejdsrelationer.

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

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet vil forankres delvist i FrivillighedsAkademiet, som i
løbet af 2020 går fra at være et projekt til en
medlemsorganisation. Det nationale netværk i regi af
Organisationen af Danske Museer vil også forsætte med
netværksmøder efter projektet.
Det vil være projektledelsens ansvar at få ”best practice”
erfaringer ud via Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve såvel
som i kurser og konference. Resultaterne formidles også via
møder med samarbejdspartnerne og via deres platforme.
Den beskrevne viden skal indgå i undervisningsmateriale og
kursusforløb.
Vi har haft kontakt til EVA.dk for at høre om evaluering. De
anbefaler, at vi i et projekt af denne størrelse, selv står for
evalueringen. De har givet nogle anbefalinger til
selvevaluering via interview af deltagerne og anonyme
spørgeskemaer til deltagerne om deres oplevelser af
netværkets betydning og effekt.
5

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 vil især løfte kompetenceniveauet på området, fordi
frivillig-koordinatorer oftest ikke har en specifik uddannelse
på området.
Netværket er meget efterspurgt, fordi frivillig-koordinatorerne
oftest sidder enkeltvis på institutionerne. De har få interne
kollegaer at sparre med omkring specifikke udfordringer.
Ved at mødes og arbejde struktureret med konstruktive
erfaringer og sammen finde bæredygtige løsninger på
udfordringer, skabes forudsætningerne for at beskrive
konkrete værktøjer, som kollegaer kan oplæres i og
anvende.

Projektet vil også udvikle erfaringerne med succesfulde
arbejdsformer, som inkluderer frivillige i kulturaktiviteter. Det
er kompliceret at arbejde med frivillige, som har meget
forskellige erfaringer, viden og kompetencer. Jo mere
samarbejdsmodeller deles og evalueres og videreudvikles –
jo bedre bliver organisationerne til at skabe win-winsituationer for både de frivillige og organisationerne – samt
for publikum.
Regional betydning
(Maks 5-10 linjer)
Hvilken betydning har
Rigtige mange kulturinstitutioner ønsker at være
projektet for udvikling af det engagerende fællesskaber og åbne organisationer ikke
regionale kulturliv?
mindst i forhold til frivillige. Men projektet vil kunne løfte
kompetencerne på området markant og dermed skabe
større bæredygtighed og robusthed i kulturaktørernes
arbejdsformer. Det vil skabe endnu bedre forudsætninger
for borgerinddragelse og samskabelses-kulturen i Region
Midtjyllands kulturliv.
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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/sekretariat
Projektmedarbejdere/deltagere
Administrativt personale
Transport
Produktion
Møder/kurser
Køb af eksterne ydelser (f.eks.
konsulenter)
PR og kommunikation
Revision
Evaluering

År 1
30000
30000
0
10000
0
15000
5000

År 2
45000
45000
0
15000
0
15000
20000

År 3
45000
45000
0
15000
0
5000
20000

I alt
120000
120000
0
40000
0
35000
45000

0
0
0

0
0
0

0
7500
2500

0
7500
2500
370000

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

45000
0
0
0

55000
0
0
0

65000
0
0
0

165000
0
0
0

0
15000

0
30000

0
0

0
45000

30000

45000

45000

120000

10000

15000

15000

40000
370000

Bevilget/ikke
bevilget

* FrivillighedsAkademiet medfinansierer med afholdelse af kurser og eksterne konsulenter,
** Netværksdeltagernes timer vurderes til 3-4 netværksdage á 1.000 kr pr. dag x 15
deltagere pr. år
*** Deltagernes kørsel som medfinansiering
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse

Lighthouse Association
Charlotte Danefeld
Nyvej 1, 7840 Højslev

Mail
Telefon

charlotte@oplevelsesfabrikken.dk
41119938

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

Lighthouse kulturprojekt med social entreprise

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

Lighthouse er opstået som en ide ud fra et samarbejde
imellem en hollandsk kunstner og en kulturaktør fra Skive.
Lighthouse er et mødested, et værested, et medborgerhus, et
eventsted, en workshop, et pop up kontor, en connector, et
fyrtårn osv. - som inviterer til at komme og se, komme og
deltage, komme og praktisere kunst og kultur i samskabelse
med andre. Lighthouse bygger altså på en social entreprise
både i selve byggeprocessen men også selve anvendelsen
efterfølgende. Vi forestiller os at det ligeledes kan fungere som
pilotprojekt for et kultur- og medborgerhus, som der er
mangel på i Skive, ligeså vel som kreativt værksted, hvilket
der også er mangel på.
Vi ønsker at søge om 300.000,- til realisering af projektet.

Projektets formål og
succeskriterier

Lighthouse projektets formål er at udvikle Skiveegnen og den
regionale kultur på baggrund af kunst, social design og
borgerdrevne processer.
Historien om en levende kulturregion skal fortælles igennem
Lighthouse – et imponerende stykke kunst af international
standard.
Skive Kommune benytter de 17 mål strategisk i deres politik
og vi vil i denne forbindelse gerne bidrage til debatten om
mulighederne i at flette kunst, sociale eksperimenter og
samfundsdrevne innovative processer sammen. Lighthouse er
mere end en bygning. Det har en funktion som showcase for
de nye tendenser indenfor kunstbaserede socialdesign.
Programteamet udvikles ydermere i samarbejde med Art Hack
i Århus og Institut for Fremtidsforskning samt Flyfabrikken og
mange andre regionale aktører som vi netop er i gang med at
række ud til.
Lighthouse er en katalysator for at connecte folk med
hinanden i samskabende samarbejdsprocesser omkring et
byggeri. Frivillige og virksomheder arbejder side om side. Cocreatore og værter er med til at re-designe og tilpasse
konstruktionen til deres kulturelle og aktivitetsmæssige behov,
hvilket fører til nytænkende former for ejerskaber og skaber
nye relationer på tværs af samfund. Resultatet er ikke den
færdige bygningskonstruktion, men snarere de nye relationer.
Ejerskaber skaber gode ambassadører. Ambassadører skaber
et godt publikumsfundament.
Alle aktiviteter og events skal have et lokalt eller regionalt
samarbejde koblet sammen. Man kan altså ikke lave en
aktivitet alene. Alt sker under kodeordet co-creation, med
henblik på at skabe nye relationer. Lighthouse bliver derfor et
mødested og medborgerhus.
Med den rette placering inviterer den folk til at kigge indenfor
og få stillet sin nysgerrighed, få stillet sin kaffetørst eller få én
2

på opleveren. Der er altså to slags publikummer.
Den grønne profil: Vi låner, lejer og genbruger alt hvad vi kan,
for både at understøtte en bæredygtig tankegang, men også
for at understøtte det midlertidige flygtige bygningskoncept.
Lighthouse bliver “opløst” til sidst, og efterlader kun et ekko.
Alle materialer i træ bliver sat på lager og genbrugt næste år
og planterne lejes.
I samarbejde med Greenlab ønskes solpanel installeret.
Hele projektet understøtter bevægelser på europæisk plan
samt fremtidsforskning omkring de værdier vi bevæger os
henimod, hvilket i sig selv er understøttende for at få en
massiv pressedækning, foruden en formidabel
kunstkonstruktion. Hertil er Charlotte PR uddannet og vil med
sine erfaringer som talskvinde og PR ansvarlig for Skive
Festival igennem 7 år lægge en strategisk international
medieplan.
Robbert van der Horst – internationalt anerkendt kunstner, vil
med sin ekspertise bidrage til, ikke alene at bringe et
opsigtsvækkende stykke kunst til byen, men også dele ud af
sin internationale viden omkring kunst. Dette har stor
nyhedsværdi.

Projektets konkrete mål

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Billeder af Lighthouse designet kan ses i bilag.
www.robbertvanderhorst.nl
www.oplevelsesfabrikken.dk
At italesætte og vise hvad cocreation kan medføre. I byen er vi
knap så gode til at connecte med hinanden som på landet.
Lighthouse giver mulighed for at connecte folk på tværs af
interesser, brancher, levemåder, lokalsamfund osv.
Kunstudstillinger med regionale og internationale kunstnere
med interesse for at sammenkæde kunst, sociale
eksperimenter og samfund. Eksempelvis kunstneren Maria
Legaard og kunstprojektet “Stilhed” fra Jonna Jeppesen og
Ruth Jørgensen (bilag), om hvordan vi møder stilheden og ser
den som et positivt element I det moderne samfund.
Samarbejde mellem virksomheder og skoler på en større
“design-thinking" workshop, hvor vi italesætter integrationen
af kunst og design processer I bæredygtige
udviklingsprocesser. Programlægges I samarbejde med Art
Hack Århus.
Cirkusshow fra Cirkusskolen – intervention suppleret af live
musik fra et upcomming band. Spontaniteten understøtter det
midlertidige design af Lighthouse og værdien af det
midlertidige.
Lokal storytelling gennem liveradio fra pop up studio I
samarbejde med Radio Skive og Erhvervsakedemi Dania. For
alle aldre. Studie bygget direkte ind I Lighthouse.
National arkitektkonkurrence på designet af Lighthouse
toppen, bliver udstillet under SYTTEN 2019. Derudover en
evaluering og paneldebat om designprocessen I kombination
med samarbejdet med Greenlab om solpanel som lyskilde.
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Paneldebatter omkring co-creation og social enterprise I
forbindelse med Lighhouse byggeriet.
Pod casts workshops for børn og unge, samt koncerter med
Flyfabrikken, som ligger i Viborg kommune (til trods for Skive
postnummer).
Tegneskole for børn i samarbejde med kunstnere Pia Viborg og
Poul Erik Nielsen og Skive Museum.

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

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

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Hvordan skal resultater og
læring formidles?
Hvordan skal projektet
evalueres?

Charlotte vil benytte sit netværk I kraft af sin formandspost i
Kulturelt Samråd Skive, til at række ud til foreningens 70
medlemmer (kunstnere og kulturaktører) og ligeledes de
øvrige nationale samråd, med ialt over 2000 kulturelle
medlemsforeninger. Åben invitation til at deltage I
SYTTEN2019. Nogle har allerede sagt ja, vi opdaterer jer
snarligt.
Forår/sommer 2019: Projektmodning, networking
Vinter 2019: organisering og projektplanlægning. Tekniske
tegninger mv.
Forår 2020: planlægning af årets events og byggeri i april.
Sommer 2020: afvikling af årets events
Vinter 2020: evaluering med alle interessenter
Organiseret under foreningen Lighthouse Association, stiftet af
Robbert van der Horst, visuel kunstner og kulturentreprenør
Charlotte Danefeld.
Foreningen specialiserer sig I at udvikle større
kunstinstallationer på baggrund af co-creation (samskabelse),
social enterprise og ikke mindst facilitere mødet imellem
international ekspertise med henblik på at udvikle det danske.
Derudover vil Lighhouse komme til at bestå af et kæmpe
netværk af involverede partere.
Partnere:
Kulturelt Samråd Skive, Kulturelt Samråd Danmark, Institut for
Fremtidsforskning, Skive Kommune, Art Hack Århus,
Krabbesholm Højskole, Erhvervsakademi Dania, Innovation
Skive, Skivemødet, Skive Handel, Veteran Cafeen,
Venligboerne, Skive Bibliotek, Skive Museum, lokale
kunstnere, Ungdomsskolen, Drivhuset, Cirkusfabrikken m.v.
Flyfabrikken og flere.
Først og fremmest i vores forståelse for hinanden og vores
lokalesamfund. Men vigtigt er også, at der skal være sket en
betydelig erfaringsdannelse på tværs af samarbejderne
imellem brancher, instanser, landegrænser, kommunegrænser
osv. Vi håber på at Lighthouse har sat så tydelige spor, at vi
kan gentage byggeriet i 2021.
Det udarbejdes en omfattende analyse og evaluering, da det
er denne der skal danne grundlag for prospektet for den
fremtidige gentagelsesproces.
Alle events og del-projekter evalueres individuelt og nøje.
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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 vil connecte lokale og regionale kunstnere og
kulturaktører til hinanden, men også til internationale
kunstnere, og bidrage til erfaringsudveksling og udvikling af de
enkeltes kulturelle og kunstneriske potentialer. Det vil også
skabe en kollektiv bevidsthed om samarbejdets værdi. At ved
cocreation sker der magi. Det handler i virkeligheden mere om
hvordan vi bygger Lighhouse og hvordan vi anvender den
sammen, end den egentlige færdige konstruktion i sig selv som
den er afbildet på tegningen. Det er menneskene omkring den,
der er selve kunstværket.
Regional betydning
Projektet vil connecte lokale og regionale kunstnere og
Hvilken betydning har
kulturaktører til hinanden, men også til internationale
projektet for udvikling af det kunstnere, og bidrage til erfaringsudveksling og udvikling af de
regionale kulturliv?
enkeltes kulturelle og kunstneriske potentialer. Det vil også
skabe en kollektiv bevidsthed om samarbejdets værdi.

Budget - VEDHÆFTET
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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 2

År 3

I alt

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

I alt

Finansiering
VEDHÆFTET

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
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I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse

Fonden Spøttrup Studegård
Arne Bisgaard – arbi@skivekommune.dk
Borgen 6 A, 7860 Spøttrup

Mail
Telefon

charlotte@oplevelsesfabrikken.dk
41119938

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

Eventudvikling af Spøttrup Borg – 3 års projekt
SPØTTRUP BORG – DANMARKS BEDST BEVAREDE
MIDDELALDERBORG

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

Spøttrup Studeforening har fået tilskud af Skive Kommune og
Real Dania, til at etablere et væksthus med henblik på at
skabe et videnscenter for eks. kulturhistorien omkring
Spøttrup Borg, fødevareproduktion og events (tilskud til
etableringen/byggeriet). For at få midlerne frigivet, skal
aktørerne omkring borgen først og fremmest vise, at en
væsentlig opkvalificering af større og mindre events er muligt.
Målsætningen er at gå fra nuværende 35.000 årlige gæster, til
100.000 i 2030.
Vi ønsker at søge om 300.000,- til realisering af
eventudviklingen.

Projektets formål og
succeskriterier

Projektet er orienteret omkring udvikling af borgens
eventpotentiale. Borgen skal for fremtiden blive en af
Danmarks kulturhistoriske fyrtårne. Man har allerede bevist at
man kan afholde mega events (VM i middelalderdyst), og har
kapaciteten til det.
Fødevarer skal være et stærkt ankerpunkt i projektet, og
navnlig økologiske fødevarer og opkvalificering af lokale
småproducenter. Det er således et mål at gøre
fødevareproduktion i Spøttrup omegn til et decideret erhverv.
Målsætningen er at få større internationale allerede
eksisterende events til borgen. Det kan eks. være EM eller VM
i diverse alternative discipliner.
Vi vil række ud til en del europæiske kulturaktører og videnserfaringsudveksle med dem, med henblik på at opkvalificere
lokale og regionale kulturaktører involveret i projektet.
Succeskriteriet for projektet er via dette 3-årige pilotprojekt at
vise, at events kan være en bæredygtig forretningsgren som
fundament for driften af det nye væksthus. At gæsteantallet
stiger markant i projektperioden og at gæsteantallet vil være
tredoblet i år 2030 til årligt 100.000 gæster.
Udarbejdelse af plan for de specifikke events og deres
individuelle potentialer, vil blive kortlagt i kommende
projektafgrænsningsfase den næstkommende måned og
løbende i takt med at internationale, nationale og regionale
samarbejder vil blive skabt.

Projektets konkrete mål

At opruste borgen til at blive et formidabelt og unikt
eventsted. At booste gæsteantallet til det tredobbelte af hvad
det er nu. I løbet af den 3 årige projektperiode at vise at
events kan danne basis for driften af væksthuset.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre

Det er en lang handlingsplan over 3 år. Først skal projektet
modnes, dernæst skal de forskellige events prøves af. Der skal
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projektet?)

evalueres på de enkelte tiltag og træffes beslutning om hvilke
events der lægges over i driften af det fremtidige væksthus,
hvilke der kræver yderligere modning og hvilke der ikke er
basis for at videreføre i væksthuset.

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

Forår 2019: Projektmodning, networking
Sommer/efter 2019: afvikling af de første events
Vinter 2019: Internationale aftaler på plads for events i 2020
Forår 2020: planlægning af årets events
Sommer 2020: afvikling af årets events
Vinter 2020: evaluering og nye aftaler
Forår 2021: planlægning
Sommer 2021: Nye events er kommet til
Efterår/vinter 2021: Evaluering på hele projektet.

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

Organiseret under Spøttrup Studeforening
Samarbejdspartner: Spøttrup Borg
Projektleder: Oplevelsesfabrikken ApS
Styregruppe bestående af et mix af ovenstående
Foreningen består derudover af medlemmer og interessenter
Masser af borgere der står klar til at yde en frivillig indsats.
Vi rækker ud til en masse regionale og internationale
kulturaktører, med henblik på at skabe samarbejder,
vidensdeling, netværk, medarrangører osv.
Der er dialog i gang med kommunen/regionen omkring
Business Regions ”Madmødet”. Der er også dialog med
kommunen omkring regionens og kommunens eventuelle
videreførsel af ”Nyland Forum”. Hertil er der kontakt til aktører
i Holland, eks. kunstneren Robbert Van Der Horst,
Metaalkathedraal, diverse europæiske teatergrupper og
festivaler. Vi får formentlig også godkendelse til at deltage i
økologisk landsforenings årlige øko-marked, ligesom
formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard
er positiv overfor at afholde deres årlige landsmøde på
Spøttrup Borg i 2020.
Herudover: Kulturelt Samråd Skive, Kulturelt Samråd
Danmark, Institut for Fremtidsforskning, Skive Kommune, Art
Hack Århus, Erhvervsakademi Dania, Innovation Skive,
Skivemødet, Veteran Cafeen, Skive Bibliotek, Skive Museum,
lokale kunstnere, Ungdomsskolen, Drivhuset, Cirkusfabrikken,
Flyfabrikken og flere.
Det skal forankres i væksthuset efterfølgende og driftes videre
med indtjeningsmuligheder.

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?

Det udarbejdes en omfattende analyse og evaluering, da det
er denne der skal danne grundlag for prospektet for den
fremtidige drift.
Alle events og del-projekter evalueres individuelt og nøje.

Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling

Spøttrup Borg har prøvet at afholde et stort event 1 gang, og
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Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?

har vist et potentiale for det, både organisatorisk og
kapacitetsmæssigt. Der ligger et stort udviklingsprospekt i
dette, ikke mindst fordi borgen er en unik kulturhistorisk perle
der kan opdyrkes og markedsføre regionen og tiltrække
kulturturister. Heri ligger potentiale for opkvalificering af
borgere og fødevareproducenter, netværks og at connecte
borgen og regionen til internationale eksperter og
kulturaktører.
Regional betydning
Målsætningen er en tredobling af kulturturister og gæster til
Hvilken betydning har
borgen. Dette vil i høj grad sætte fokus på region midtjyllands
projektet for udvikling af det kulturliv.
regionale kulturliv?

Budget - VEDHÆFTET
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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 2

År 3

I alt

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

I alt

Finansiering
VEDHÆFTET

År 1

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet
I alt
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Ansøgningsskema til
Region Midtjyllands kulturpulje
Januar 2019 – ansøgningsfrist 28.01.2019 kl. 9.00
Ansøger (organisationens
navn)
Kontaktperson
Adresse
Mail
Telefon

Biblioteker og Borgerservice, Aarhus Kommune
Carsten Holst
Hack Kampmanns plads 2, 8000 Aarhus C
cholst@aarhus.dk
22138828

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

Udvikling.

•

Netværk.

•

Internationalt udsyn og samarbejde.

Krav:
•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•
•

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

Ansøgningsfristen er den 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

Etablering af tværsektorielt og tværkommunalt netværk, til
formidling af FN’s Verdensmål.

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

Udviklingsprojektet vil samle en lang række aktører på tværs
af sektorer og kommuner og herigennem udvikle
formidlingskoncepter til formidling af FN’s Verdensmål.
Formidlingen vil tage sit primære udgangspunkt på
bibliotekerne i regionen, men yderligere inkludere formidling
hos øvrige interessenter.
Udviklingsprojektet vil munde ud i konkrete
formidlingsinstallationer, på tværs af bibliotekerne i Region
Midtjylland samt hos de deltagende samarbejdspartnere og
øvrige interessenter.

Projektets formål og
succeskriterier

Formål:
Formålet med projektet er, at samle en lang række biblioteker,
kulturinstitutioner og virksomheder i Region Midtjylland, med
henblik på en samlet markant og synlig formidling af FN’s
verdensmål.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Projektet søger at samle regionens biblioteker i et tæt og
koordinerende samarbejde, der vil sikre en høj grad af
videndeling, styrke de enkelte institutioners
formidlingskompetence og samlet sørge for, at kvaliteten af
formidlingen af FN’s verdensmål styrkes betragteligt. Projektet
vil samle en lang række museer, kulturinstitutioner, industri og
virksomheder, på tværs af kommunegrænser og udvikle en ny
model for formidling og folkeliggørelse af FN’s Verdensmål.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
- Etablering af stærkt regionalt tværsektorielt netværk,
dedikeret til formidling og folkeliggørelse af FN’s
Verdensmål.
- Udvikling af en fælles, kvalitativt stærk
formidlingsplatform af FN’s verdensmål, på tværs af
biblioteker og kulturinstitutioner i Region Midtjylland.
- Etableret grundlag for et selvbærende tværkommunalt
og tværsektorielt partnerskab, efter
udviklingsprojektets udløb.

Projektets konkrete mål
(2019)

- Afholdelse af 5 workshops.
- Udvikling og test af formidlingsmetoder.
- Deltagelse af biblioteker, kulturinstitutioner fra minimum 8
kommuner i Region Midtjylland.
- Deltagelse fra minimum 12 kulturinstitutioner, museer og
virksomheder.
- Deltagelse fra minimum 8 kommuner i Region Midtjylland.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
2

projektet?)

-

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

Identificere og samle relevante aktører.
Etablering af et tværsektorielt og tværkommunalt
netværk.
Udvikling af en stærk formidlingsplatform.
Udvikling af pop-up formidlingsevents.
Finansiering af faste formidlingskoncepter hos de
deltagende parter.

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Marts-April 2019:
- Identifikation af deltagere samt etablering af netværk.
Maj-Juni 2019:
- Afholdelse af udviklingsworkshops med interessenter.
Opsamling og beskrivelser af formidlingsforløb.
Juli-September 2019:
- Afholdelse af udviklingsworkshops
- Test af koncepter
- Formidling iværksættes i de deltagende kommuner.
- Implementering og udarbejdelse af fondsansøgninger.

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

Projektet ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter
fra de deltagende parter, samt de deltagende virksomheder og
kulturinstitutioner.
Varetagelsen af projektledelsen forankres i Biblioteker og
Borgerservice i Aarhus Kommune.
Aarhus Havn og havnens virksomheder.
Aarhus Havn vil formidle om FN’s verdensmål gennem de
indsatser havnen og Havnens virksomheder arbejder på.
Naturhistorisk Museum.
Museet vil formidle om de naturfaglige elementer, relateret til
FN’s verdensmål samt bistå bibliotekerne med
formidlingskompetence.
Moesgaard Museum.
Moesgaard Museum vil formidle om de kulturhistoriske
elementer, relateret til verdensmålene og bistå Bibliotekerne
med formidlingkompetence.
Syddjurs Kommune.
Kommunen vil medvirke i udviklingsprojektet og samle andre
kommuner og biblioteker i projektet.
Ringkøbing Skjern Kommune.
Kommunen vil medvirke i udviklingsprojektet og samle andre
kommuner og biblioteker i projektet.
Aarhus Kommune.
Biblioteker og Borgerservice vil stå for projektledelsen og
koordineringen med samtlige aktører.
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Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden
Hvordan skal resultater og
læring formidles?
Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet forankres hos Biblioteker og Borgerservice i Aarhus
Kommune, der vil stå i spidsen for en kontinuerlig udvikling af
formidlingsmetoder og udbygning af netværket omhandlende
formidling af FN’s verdensmål.
Resultaterne og læringen fra udviklingsprojektet vil blive
formidlet via en hjemmeside, samt fysisk hos de deltagende
parter og via bibliotekerne.
Projektleder får ansvar for evaluering i samarbejde med
styregruppen.

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 vil etablere et helt nyt formidlingssamarbejde, der går
på tværs af museer, kulturinstitutioner, biblioteker, industri og
erhverv. Projektet vil endvidere søge, at udvikle en model for
tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde, om formidling af
væsentlige samfundsforhold.
(Maks 5-10 linjer)
Projektet vil samle en meget lang række af interessenter på
tværs af kommunegrænser og synliggøre Regionens betydning
for større samarbejdsprojekter, på tværs af sektorer og
kommuner.

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
250.000
100.000
20.000
5.000
50.000
25.000
50.000

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

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

0
0
0
500.000

I alt

Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat

År 1
200.000
100.000
0

År 2

År 2

År 3

År 3

I alt
250.000
100.000
20.000
5.000
50.000
25.000
50.000
0
0
0
500.000

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
0
100.000
0
4

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

0

0

150.000

150.000

50.000

50.000

500.000

300.000
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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

Fregatten Jylland
Karin Buhl Slæggerup (pr. 1.2.2019)
S.A. Jensens Vej 4, 8400 Ebeltoft
karin@fregatten-jylland.dk
20437254

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
Kunstnersammenslutningen Jylland på Fregatten Jylland
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max 15
linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

Gennem et unikt og tværfagligt partnerskab vil Fregatten
Jylland og Kunstnersammenslutningen Jylland (Ks Jylland)
med projektet styrke samspillet mellem en stærkt forankret
kulturhistorie og kulturinstitution sat ind i en moderne
kontekst gennem samtidskunsten og Ks Jyllands fortolkning og
fortælling om Fregatten Jylland. Projektet skal fungere som
inspiration for andre kulturinstitutioner til at udvikle egne
oplevelses- og formidlingsindsatser samt være løftestang til at
tiltrække nye målgrupper. Gennem et tværfagligt samarbejde
mellem Fregatten Jyllands håndværkere og de enkelte
kunstnere skal projektet give såvel håndværkere som
kunstnere indblik i nye arbejdsformer og processer. Erfaringer
og evaluering af projektet vil blive delt via en afsluttende
rapport samt en planlagt konference i 2. halvår 2019.
Kort beskrivelse af formål:
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Gennem et unikt og tværfagligt partnerskab vil vi med
projektet styrke samspillet mellem en stærkt forankret
kulturhistorie og kulturinstitution sat ind i en moderne
kontekst gennem samtidskunsten og
Kunstnersammenslutningen Jyllands fortolkning og fortælling
om Fregatten Jylland. Projektet vil med den tværfaglige tilgang
endvidere inddrage Fregatten Jyllands håndværksmæssige
kompetencer gennem inddragelse af institutionens egne
håndværkere i hele opbygningsprocessen.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Projektet indgår som led i en langsigtet udviklingsstrategi,
hvor Fregatten Jylland gennem nye greb ønsker at gentænke
og bringe en kulturhistorisk stærkt forankret institution ind i en
moderne og nutidig kontekst og dermed tiltrække såvel et
eksisterende som nyt publikum til en særudstilling, som vil
give de besøgende anledning til refleksion og nye perspektiver
på Fregatten Jylland.
Det vil endvidere være et succeskriterie, at projektet kan
inspirere tilsvarende kulturinstitutioner i og udenfor Region
Midtjylland og på sigt give anledning til lignende tværfaglige
samarbejder.

Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops, netværk,
netværksmøder, deltagere i nye samarbejder m.m.)
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Udstillingen gennemføres i perioden 6. juni – 20. oktober 2019
med deltagelse af 22 kunstnere fra
Kunstnersammenslutningen Jylland samt inddragelse af
Fregatten Jyllands 10 håndværkere i opbygningsperioden.
Med afsæt i udstillingen gennemføres endvidere relaterede
workshop-aktiviteter for børn henover højsæsonen.
Fregatten Jyllands guider uddannes til at gennemføre guidede
rundture for publikum med særligt fokus på særudstillingen.
I den sidste del af udstillingsperioden forventes det, at der
gennemføres en konference målrettet kunstnere,
kulturinstitutioner, politikere og embedsmænd i og udenfor
Region Midtjylland m.h.p. at dele viden og erfaringer fra
processen.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Under hensyntagen til skibet som væsentlig kulturhistorisk
genstand har Fregatten Jylland inviteret
Kunstnersammenslutningen Jylland (Ks Jylland) til at udvikle
kunstneriske stedsspecifikke interventioner overalt på skibet,
pladsen uden om skibet, udstillingsbygningen og i alle
værksteder.
Fregatten Jylland er en kulturhistorisk institution, der ikke bare
er et gigantisk skib med en masse indretning ombord. Det er
også et større område med tørdok, værksteder og udstillinger,
og så er skibet ladet med et utal af betydninger af historisk og
kulturpolitisk karakter.
De enkelte kunstnere kan frit vælge, hvad de ønsker at gå i
dialog med, og hvad det kunstneriske greb skal handle om, og
det er Ks Jyllands vurdering, at Fregatten Jylland rummer en
masse muligheder for kunstnerisk intervention. Der er
kanondæk og kahytter, skibsskrog og tørdok, master og rig,
og alt er i spil. Samtidig er fregatten fyldt med nogle meget
iøjnefaldende indgreb i form af nutidige skibsrekonstruktioner,
en bastant publikumsindretning og en til tider teatralsk
formidling, som kan kollidere med de kunstneriske indslag,
hvis den enkelte kunstner ikke er præcis og konsekvent.
Der ligger selvsagt store kunstneriske udfordringer i at
installere kunst på fregatten, og netop derfor finder Ks Jylland
det interessant og vigtigt at forsøge. Da Fregatten Jylland er
så langt fra en traditionel og almindelig udstillingsinstitution,
som man kan komme, finder Ks Jyllands det endvidere for
nødvendigt, at de kunstneriske interventioner er
stedsspecifikke og tager afsæt i eller går i dialog med
Fregatten Jyllands helt specielle forhold og betydning. Ks
Jyllands medlemmer vil derfor med deres mangfoldige
bagkatalog af forskellige former for kunstnerisk praksis og
deres arbejde med forskellige medier kunne udfylde det store
skib med kunstneriske interventioner på en nytænkende og
overbevisende måde.
Kunstnersammenslutningernes automatiske privilegier på de
kunstnerstyrede udstillingssteder eksisterer ikke længere, og
udstillinger med kunstnersammenslutninger kan ikke kurateres
på sædvanlig vis, da kunstnerne er givet på forhånd. Derfor
3

ser Ks Jylland som mange andre sammenslutninger en
mulighed i at gå i clinch med en bestemt museumsinstitution
og dens samling, for derigennem skabe en tematisk
sammenhæng for medlemmerne, når de udstiller. I denne
sammenhæng er Fregatten Jylland sådan en
museumsinstitution.
Fregatten Jyllands ledelse ønsker at nytænke og omdanne
fregatten til en mere tidssvarende kulturinstitution, og
betragter således Ks Jyllands kunstprojekt som et eksperiment
og et pilotprojekt, der skal hjælpe til at opdage nye
udviklingsmuligheder for oplevelse og formidling af fregatten.
Fregatten Jylland vil således også indgå i udviklings- og
produktionsprocessen ved at tilbyde teknisk og
håndværksmæssig assistance fra værkstederne (tømrer-,
smede-, malerværksted og rebslageri).
Med afsæt i udstillingen udarbejder Fregatten Jylland et
formidlingsprogram målrettet børn m.h.p. workshopaktiviteter, der tilbydes i løbet af højsæsonen samt som led i
institutionens generelle aktiviteter under skoletjenesten.
Endvidere uddannes Fregatten Jyllands guidekorps således at
den enkelte guide klædes på til en fortælling om denne
særudstilling sat op imod de mere traditionelle guidede
rundture på skibet.
I forbindelse med selve udstillingen er det ambitionen at tilføje
to særlige formidlingsindslag:
1) Et debatkatalog på en hjemmeside, hvor de enkelte
medvirkende kunstnere i kort og enkel form gør rede for det
kunstværk de har lavet, og hvilke udfordringer de så i mødet
med Fregatten Jylland.
2) En konference primo september, hvor indbudte kunstnere,
kulturfolk og politikere diskuterer opdeling og sammenhæng
mellem samtidskunst og kulturarv samt nye formidlingsformer
gennem kunst på baggrund af udstillingen, debatkataloget,
Fregatten Jyllands formidling og kongstanker med invitationen
af Ks. Jylland og den eventuelle opmærksomhed det har
medført.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
15.2.2019: Deadline for indgåelse af aftaler med de
deltagende kunstnere
15.2.2019 – 1.6.2019: Kreativ proces og opbygning af
udstillingen
Udvikling af workshop-aktiviteter målrettet børn
6.6.2019: Fernisering og indvielse af kunstudstillingen
6.6. – 20.10.2019: Udstillingsperiode
6.6. – 30.6.2019: Evaluering af processen blandt Fregatten
Jyllands håndværkere samt de deltagende kunstnere
15.6. – 15.8.2019: Brugerundersøgelse blandt publikum
September 2019: Konference med fokus på samtidskunst og
kulturarv og kulturhistorie
20.10. – 31.10.2019: Nedtagning af kunstværker
15.9. – 1.12.2019: Opsamling og bearbejdning af
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evalueringsresultater samt afrapportering.
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Hvordan skal resultater og
læring formidles?
Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektledelse varetages af Fregatten Jyllands kommende
udstillingsleder, direktør og værftsleder. Der nedsættes en
styregruppe med to repræsentanter fra
Kunstnersammenslutningen Jylland samt de tre ovennævnte
repræsentanter fra Fregatten Jylland.
Udstillende kunstnere:
Leif Kath, Sophus Ejler Jepsen, Jes Fomsgaard, Mogens Gissel,
Sonja Lillebæk Christensen, Tina Maria Nielsen, Eva Örlin
Jette Gejl, Jesper Rasmussen, Marianne Hesselbjerg, Anders
Bonnesen, Jacob Tækker, Erland Knudssøn Madsen, Eva
Öhrling, Bodil Nielsen, Milena Bonifacini, Henrik Menné, Lise
Nørholm, Kurt Tegtmeier, Marianne Jørgensen, Randi
Jørgensen, Katrine Malinovsky
Projektet skal bl.a. fungere som inspiration og vidensformidling
til lignende kulturinstitutioner i og udenfor Region Midtjylland.
Herudover vil projektet give de deltagende og andre kunstnere
indblik i og viden om, hvordan de med nye og kreative greb
formidler en kulturhistorisk institution ind i en moderne
kontekst samt give Fregatten Jylland viden og input til den
kommende udviklingsstrategi for institutionen.
Resultaterne og læringen vil dels blive opsamlet i en
slutrapport, der gøres tilgængelig via Fregatten Jyllands
hjemmeside, dels præsenteres ved en planlagt konference i
september 2019.
En evaluering af processen blandt Fregatten Jyllands
håndværkere samt de deltagende kunstnere i form af
spørgeskema og 1:1 interviews.
En brugerundersøgelse blandt publikum i udstillingsperioden.
En brugerundersøgelse i forbindelse med workshop-aktiviteter
for børn.

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 nye samarbejder og netværksskabelse
mellem aktører i regionen på tværs af fagligheder, som ikke
tidligere har samarbejdet og vil i samspillet mellem kunstnere
og håndværkere give begge indblik i nye arbejdsformer og
processer, og dermed bidrage til gensidig læring.
(Maks 5-10 linjer)
Projektet vil fungere som inspiration for andre
kulturinstitutioner og gennem vidensdeling give dem indblik i
såvel fordele som ulemper ved en tværfaglig, kunstnerisk
proces samt give dem nye idéer til udvikling af nye
oplevelsesformater og formidlingsformer.
Herudover vil særudstillingen indgå som en del af programmet
for den regionale festivaluge under Europæisk Kulturregion i
perioden 3. – 16. juni 2019, hvor temaet ”Genopdag” spiller
op af særudstillingens fokus på fortid og nutid.
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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

År 1
Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt
personale
Transport
Produktion

Aktiviteter

År 2

År 3

I alt

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

50.000
0
10.000
0
322.200

Rejse/ophold
30.000
kunstnere
Køb af eksterne
ydelser (f.eks.
0
konsulenter)
PR og
kommunikation incl.
formidlingsmateriale, 125.000
debatkatalog og
konference
Revision
10.000
Evaluering
10.000

I alt

557.200

År 1

Finansiering
Region
Midtjylland
Kommune(r)

År 2
200.000

Stat
EU/Nordisk
Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen
medfinansiering
– kontanter
Egen timemedfinansiering i
kr.

115.000

242.200

Andet
I alt

557.200
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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

Institute of Meals
Komitéen Det Grænsesøgende Kulturkøkken
Bente Steffensen / Jakob Vinkler
Nørrebakke 1A, 8400 Ebeltoft
jakob@smagmad.dk
Bente: 23 72 98 34 Jakob: 22 10 23 14

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

Institute of Meals – Måltider med internationalt potentiale

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

Vi har det sidste år arbejdet med at udvikle Institute of Meals
– et eksperimentarium hvor kunstnere, kokke og forskere kan
mødes i korte og længerevarende projekter og møder omkring
måltidet. Det første års udvikling har bestået i residencies,
udvikling af Det Gastronomiske Turistkontor og at afsøge
mulighederne for internationale konferencer. Dette 3 årige
projekt er næste skridt i videreudviklingen af Institute of
Meals. Projektet har fokus på opbyggelse af et tværfagligt
netværk der igennem projekter, events og netværksmøder
samler scener, kokke, kunstnere og forskere samt
eksisterende netværk indenfor gastronomi, forskning og
kultur. I projektet vil vi opbygge en organisation og et netværk
hvor forskere, kunstnere og kokke kan formidle viden, skabe
oplevelser, undersøge og belyse samfundsmæssige
udfordringer samt komme med bud på alternative vinkler på
løsninger. Institute of Meals skaber en helt ny langsigtet
foranderlig ramme for en tværfaglig disciplin.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Formålet med Institute of Meals er at skabe en international
scene i Region Midtjylland for udvikling af madkunst og
måltidsrum. Et Institut der har til formål at forske i måltidet og
rummet omkring måltidet, og være et laboratorie, hvor kokke,
antropologer, sociologer, scenografer og kunstnere mødes for
at udforske og udvikle måltidets rolle i vores kulturelle
udvikling. Instituttet vil i de projekter vi udvikler og indgår i,
arbejde med at udvide forståelsen af de faktorer der påvirker
vores opfattelse af måltiden såsom rummet, tiden og
relationer.
Formålet med dette projekt er at skabe og understøtte
aktiviteter for netværket af etablerede og vækstlaget indenfor
kultur- og måltidsscener, forskere, kokke og kunstnere.
Aktiviteter og møder hvor de sammen kan afprøve og forske i
nye metoder til samarbejde på tværs af fagdiscipliner og bruge
kunst og kultur til en måde at udforske viden på nye måder.
Meget forskning i forhold til mad og måltider er i dag baseret
på en naturvidenskabelig tilgang. Med Institute of Meals
ønsker vi at belyse emner tværfagligt, eksempelvis ved at
belyse sundhedsspørgsmål gennem kunsten, den humanistiske
og naturvidenskabelige tilgang til måltidet.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af
Region Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Gennem eksperimenterende netværksaktiviteter, fælles
projekter og events skaber Institute of Meals strategiske og
udviklingsorienterede partnerskaber på tværs af kultur,
gastronomi, erhvervsliv, forskning og kulturscener i Danmark
og på sigt internationale samarbejder. Vi oplever en stigende
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nysgerrighed mellem disciplinerne til at samarbejde på tværs
og skabe kunstneriske og kulturelle oplevelser der rammer
bred skare af mennesker på tværs af alder, køn og interesser.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Institute of Meals håber at kunne skabe et netværk der rækker
ud i mange forskellige områder. Vi bruger og undersøger
måltidet som en katalysator for at skabe møder mellem
mennesker og til at skabe kulturel og erhvervsmæssig
udvikling.
Projektets konkrete mål

(F.eks.: Antal forestillinger, udstillinger, workshops,
netværk, netværksmøder, deltagere i nye samarbejder
m.m.)
Målet med projektet er tredelt
- Skabe et fundament og en ramme for at drive et
tværfagligt netværk omkring måltidet
- Skabe en række events, aktiviteter og projekter
på tværs i netværket og regionen med fokus på
at skabe læring og ny viden til rådighed for
hinanden i netværket
- Skabe en institution med et internationalt
perspektiv
Vi forventer i den 3 årige projektperiode årligt at have
følgende aktiviteter:
2- 4 alternative tværfaglige og tværsektoriale
netværksmøder og udviklingsworkshop
1 årlig hovedevent
•

2019 – Måltids Biennalen 19
Tema: Måltiden – den tid vi deler omkring måltidet

•

2020 – Creative Tastebud
Tema: Tasting Time

•

2021 – Måltids Biennalen 21
Endnu ukendt tema, men med internationalt sigte

1 årlig fælles udviklings symposium
•

2019 – Landdistriktsudvikling – Måltidet som
katalysator for fællesskaber

•

2020 – Udvikling af kulturproduktioner omkring
måltidet

•

2021 – Kunstnerisk evaluerings konference /
publikation

Deltagelse på udenlandske Biennaler / konferencer
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Antal deltagere i netværket
Vi forventer et netværk bestående af 40 tætknyttede kultur og
kunstscener, forskere, gastronomer, kunstnere og
projektmagere som Institute of Meals samarbejder med i
projekter, aktiviteter, events og udvikling af instituttet.
Derudover forventer vi en interessentgruppe på omkring 200
der ind imellem deltager på relevante netværksmøder og
events og bruger netværket når det er relevant.
Vi forventer en ”professionel” følgerskare på sociale medier på
omkring 500 følgere og en mere bred puplikumsrettet
følgerskare på omkring 2000 følgere indenfor den 3 årige
periode.

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektledelse og netværksfacilitering
Projektet ledes og faciliteres af Institute of Meals, der
indkalder og arrangerer møder, symposier og events i
samarbejde med partnerne. Derudover er netværket FOCUS
(Food and Culture Studies) og ERG (European Region of
Gastronomy) tilknyttet og kan være medarrangører på en
række tiltag. Vi tiltænker derudover at invitere netværket
United Change med i netværket. Ved at kombinere
eksisterende netværk indenfor faggrupper og emner med
kulturscener og enkeltmandsvirksomheder ønsker vi et
netværk der trækker på erfaringer og åbner muligheder på
tværs.
Kommunikation
Institute of Meals har sin egen kommunikative platform i form
af egen hjemmeside, Facebook og Instagram.
Netværksdeltagerne vil løbende holdes informeret via mails,
opslag på sociale medier samt små møder på tværs i
netværket.
Alternative netværksmøder og udviklingsworkshops
Netværket mødes 2-4 gange årligt. Det er et ønske at
møderne er af et alternativt format, for at understøtte og
inspirere det tvær- og kulturfaglige møde omkring måltidet og
kulturen. Derudover har møderne ikke kun til formål at være
netværksskabende, men også inspirere og understøtte fælles
udvikling af projektidéer. Et sted hvor vækstlaget møder de
professionelle scener og omvendt. Møderne har derudover et
forskningsfaglig sigte ved blandt andet videreformidling af
nyeste forskning, samt inspiration til nye emner for forskerne.
1 årlig hovedevent
•

2019 – Måltids Biennalen 19
Tema: Måltiden – den tid vi deler omkring
måltidet
I forbindelse med Europæisk Kulturregions
kulturfestival Genopdag i juni 2019 afholder Institute of
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Meals den første biennale for måltider i verden.
Måltidets Biennale 2019 er kurateret af Jakob Vinkler,
Institute of Meals og en udvalgt jury over temaet
Fremtid, Nutid, Måltid. Måltids Biennalen består af en
række events, udstillinger og et symposium, hvor
kunstnere, forskere og kokke bruger måltidet som
udtryksform. Måltidets Biennale kommer til at strække
sig over 10 dage i juni (7. – 16. juni 2019) på udvalgte steder og begivenheder på Djursland og i Aarhus.
Biennalen kommer primært til at have hovedaktiviteter
på Sostrup Slot (Symposium) og Bæredygtighedens
Hus, Grenaa Havn (udstillinger/events), Madens Hus
(udstillinger/events), Karpenhøj Naturcenter
(Bålfestival), Aarhus Kunsthal (udstillinger/events), Use
studio (udstillinger/events), Bora Bora
(udstillinger/events) og Moesgaard Museum (udstillinger/events). Herudover kommer der en række pop up
events og udstillinger rundt omkring. Måltidets Biennale
er åben for alle og udvikles i tæt samarbejde med det
lokale erhvervsliv, kommuner (Norddjurs, Syddjurs og
Aarhus) og Region Midtjylland. Formålet er at udforske
og formidle viden om, hvad begrebet og oplevelsen af
tid betyder for måltidet.
I dette projekt søger vi støtte til at understøtte
netværket og udviklingen af en 24 timers symposium
på Sostrup 12. – 13. juni under temaet Måltiden – den
tid vi deler omkring måltidet. Vi arbejder med
hovedtaler Michael Flaherty, professor på University of
Illinois der har skrevet bogen Texture of Time. Et døgn,
hvor 50 inviterede deltagere forskere, kunstnere,
kokke, erhvervsfolk, og folk fra forskellige institutioner
og professioner mødes for at blive inspireret og være
med til at skab et offentligt arrangement, der tager
udgangspunkt i Måltiden. De inviterede vil
repræsentere deltagere fra samtlige kommuner i
Regionen og vil have fokus på en så stor diversitet i
deltagernes fagområde som muligt. Symposiet vil
blandt andet være en række eksperimenter, oplæg og
involvering – Den sidste del af symposiet vil være åben
for et mere folkeligt publikum. Den vidensproduktion
symposiet skaber, vil efterfølgende være tilgængelig for
en bredere kreds der har lyst til at involvere sig i
netværket.
•

2020 – Creative Tastebud
Tema: Tasting Time
Under Aarhus 2017 præsenterede Smag for Livet og
Aarhus Universitet Creative Tastebud. En kunstnerisk
konference omkring hvordan hjernen og kultur
samarbejder om smag. Deltagerne og oplægsholderne
på Creative Tastebud var kunstnere, forskere og mad
og smags interesserede. Hovedarrangør fra AU og leder
af FOCUS (Food and Culture Studies) Susanne Højlund
arbejder tæt sammen med Institute of Meals. Sammen
vil vi i 2020 lave Creative Tastebud 2.0 under temaet
Tasting Time.
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•

2021 – Måltids Biennalen 21
Endnu ukendt tema, men med internationalt sigte
I 2021 forventer vi at have skabt et spændende
netværk på tværs af discipliner og fagområder i
Danmark der sammen ønsker at skabe indholdet i
Måltids biennalen. Netværksdeltagerne har undervejs i
projektet inviteret og delt deres internationale netværk,
og derfor er det også naturligt at denne biennale
rækker længere ud med et internationalt sigte og
deltagere fra hele verden der beskæftiger sig med eller
ønsker at arbejde med måltidet.

1 årlig fælles udviklings symposium
•

2019 – Landdistriktsudvikling – Måltidet som
katalysator for fællesskaber:
Med erfaringer fra arbejdet med fællesspisninger i Det
Grænseløse Køkken, Kulturring Østjylland,
Knudepunktet/Mols i Udvikling og Landsbyklynge
Østdjurs skabes et symposium med erfaringsdelen
omkring måltidet som det samskabende element i
landdistriktsudvikling og det at skabe ejerskab gennem
involvering. Symposiet udvikles i samarbejde med
FOCUS, Mols i Udvikling, Teater Svalegangen og
landsbyklynger i hele Danmark (samarbejde med
projektet Landsbyklynger og partnerne Realdania, DGI
og Lokale og Anlægsfonden)

•

2020 – Udvikling af kulturproduktioner omkring
måltidet
Med henblik på at skabe nye kulturproduktioner til
Måltids Biennalen 2021, har dette udviklingssymposie
fokus på et møde imellem et relevant forskningsemne,
scenekunstformere og gastronomien. Inspireret af
projektet Hunger og stafetmetoden Relay, hvor
samarbejdet består af en videregivelse og
igangsættelse af proces fra deltagerne til hinanden.

•

2021 – Kunstnerisk evaluerings symposium og
publikation
Hele projektet evalueres igennem et kunstnerisk
symposium der rækker tilbage og fører netværket
fremad. Symposiet vil tage en anderledes form end
gængse evalueringsworkshops og ende ud i en kunst
publikation.

Deltagelse på udenlandske Biennaler / konferencer
Undervejs i projektet deltager Institute of Meals i 4-6
udenlandske Biennaler og konferencer for at danne et
internationalt netværk og finde inspiration fra andre Biennaler
og netværk.
Budgettet og ansøgningen fokuserer på de
netværksopbyggende aktiviteter og i at konsolidere
organisationen og netværket i Institute of Meals gennem
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møder, konference, symposier, og arrangementer.
Vi forventer, at der vil opstå en lang række af afledte
produktioner og effekter af disse aktiviteter.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
2019
Opbygning af organisation og netværk (1 og 2 kvartal)
Måltids Biennalen 19 (2 kvartal)
Symposium om Måltiden (2 kvartal)
Udviklingssymposium om Landdistrikter (4 kvartal)
Løbende netværksmøder (hele året)
2020
Creative Tastebud 2.0 (2 kvartal)
Udviklingssymposium om Udvikling af kulturproduktioner
omkring måltidet (4 kvartal)
Løbende netværksmøder og styrkelse af netværk (hele året)
Deltagelse på relevante udenlandske Biennaler og netværk
(hele året)
2021
Måltids Biennalen 21 (2 kvartal)
Kunstnerisk evaluerings symposium og publikation (4 kvartal)
Løbende netværksmøder og styrkelse af netværk (hele året)
Deltagelse på relevante udenlandske Biennaler og netværk
(hele året)

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

Institute of Meals ligger under den almennyttige juridiske
enhed – Komiteen Det Grænsesøgende Kulturkøkken.
Overordnet projektleder gennem de næste tre år vil være
Bente Steffensen. Bente har gennem hendes tidligere job som
direktør for Erhverv Aarhus i 17 år et kæmpe netværk ind i
regionens erhvervsliv og kulturinstitutioner, samt mange års
erfaring i ledelse og opbygning af organisationer.
Derudover består instituttets ledelse af Elena Skytte
projektleder på flere af de kommende produktioner samt
fundraiser for instituttets aktiviteter. Jakob Vinkler udvikler og
netværksdanner. Jakob vil udvikle og lede flere af de næste
års produktioner.
Der er ved at blive oprettet et advisoryboard/kuratorteam for
Institute of Meals bestående af:
•
•
•

Ole G. Mouritzen, præsident for det Gastronomiske
akademi, Professor i Gastrofysik ved Københavns
Universitet
Mette Martinussen, kok (med projekter som 1.th,
Madelines madteater og senest Babettes Gæstebud på
Østre Gasværk)
Jacob Fabricius, Kunstnerisk leder ved Kunsthal Aarhus

I forbindelse med Måltids Biennalen og Creative tastebud 2.0
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arbejder vi sammen med en lang række af scener og
samarbejdspartnere.
På baggrund af et symposie afholdt på Sostrup Slot i december
2018 er fundamentet for netværket skudt i gang.
Se bilag med deltagere fra opstartssymposiet.
Vi vil bygge organisationen op gennem medlemskaber for
partnere, erhvervsliv og interessenter.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Bygget op om et fælles ansvar for at udvikle og tage vare om
kloden og de mennesker der bor på den – bygget op omkring
FNs 17 verdensmål.
Viden og forskning
FOCUS (Food and Culture Studies - Aarhus Universitet) –
partner på udvikling af årlige symposier og tæt
samarbejdspartner
Smag for livet – Leverer indhold til en af scenerne i
Biennalen19, udvikling af gastronomuddannelserne.
Aarhus Tech – Samarbejde i forhold til indhold til en af
scenerne på Biennalen19, Vækstlags Open Call -udvikling af
gastronomuddannelserne.
Viden Djurs – (Den økologiske Landbrugsskole) –
samarbejdspartner i forbindelse med Biennalen19 – Vækstlags
Open Call – udviklingssamarbejde om et uddannelsesspor,
hvor man arbejder med at koble et forarbejdningsled på
primærproducenterne.
Professionsskolen Abselon – Følgeforskning i forhold til
projektet Knudepunktet, Mols i udvikling, forskningsleder
Jonatan Leer – indenfor turisme og fødevarer. Udvikling af
Landdistriktskonference.
Scener og kulturaktører
Kunsthal Aarhus – Scene i forbindelse med Biennalen19 –
kurateret indhold
Bora Bora – Scene i forbindelse med Biennalen19 – kurateret
indhold
Madens Hus / Det Grønne Museum – Scene for
Biennalen19
Bæredygtighedens Hus -Grenaa Havn Kattegatcenteret – Havets Hus – Open Call - udstilling
Karpenhøj Naturcenter – Bålfestival – Scene for
Biennalen19
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Sostrup Slot – Ramme for Symposium under Biennalen –
samt offentlige forelæsninger og måltidseksperimenter
Use Studio – Open Call – vækstlaget
Moesgaard Museum – Under udvikling, forskere er på plads
Teater Svalegangen (samarbejdsaftale endnu ikke på plads Dialog i gang i forhold til, hvordan institute of Meals kan
samarbejde med deres projekt United Change – mere på plads
i løbet af februar)
DOKK1 – Det Hemmelige Rum på DOKK1 – middag med FNs
Verdensmål
Organisationer og netværk
Vi samarbejder tæt med en række netværk og organisationer
omkring Institute of Meals. Følgende netværk og
organisationer er allerede tætte samarbejdspartnere og vil
indgå i netværket, da de repræsenterer en bred skare af både
målgruppen og vigtige interessenter.
OFF Track
Erhverv Aarhus
Business Djursland
Visit Aarhus/Destination Djursland
National Park Mols Bjerge
Business Region MidtVest
FOOD Organisation of Denmark
European Region of Gastronomy
Mantra (Aarhus Universitet)
Molbordet - fødevarenetværk

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Institute of Meals opbygger vedvarende partnerskaber der
rækker ind i tværfaglige projekter, nye produkter og
forretninger og naturligt lever videre i nye ideer, fremtidige
symposier og møder.
Institute of Meals vil have sin egen udstillingsplatform og
fysiske formidlingsscene og være drivkraft i nye samarbejder
og projekter omkring måltidet nationalt og internationalt.
Måltids Biennalen vil være en tilbagevende event hvert andet
år, hvor netværket lever videre og udfoldes løbende igennem
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Hvordan skal resultater og
læring formidles?

nye temaer omkring måltidet.
Resultater og læring formidles løbende på tværs i projekter
samt til den brede offentlighed gennem events, projekter,
symposier, biennaler og konferencer.
Derudover vil de tilknyttede forskere publicere artikler indenfor
Universitetet samt til den bredere befolkning igennem
interviews, tidskrifter og på sociale medier.
Aktiviteterne i Institute of Meals kommunikeres via
hjemmeside, sociale medier og et årligt kunstnerisk tidsskrift
der opsummerer og formidler årets projekter, events og viden.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Hele projektet evalueres løbende igennem et årligt tidsskrift
der opsummerer og formidler årets projekter, events og viden.
Hele projektet evalueres igennem et kunstnerisk symposium
der rækker tilbage og fører netværket fremad. Symposiet vil
tage en anderledes form end gængse evalueringsworkshops og
ende ud i en kunstnerisk videnspublikation.

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

Nye produkter
• Måltidsværktøjer
• Kulturproduktioner på tværs af kunst, gastronomi og
forskning
• Produktion af viden og formidlingsværker
Nye kompetencer
Gennem de tværfaglige udviklingsworkshops og symposier
skabes viden, der er brugbar og fremfor alt tilgængelige for
såvel professionelle (forskere, gastronomer og kunstnere) som
dagligdagens måltidsbruger/indtager/oplever.
Netværk
Institute of Meals skaber ikke kun netværk blandt de
deltagende aktører indenfor kunst, kultur, gastronomi og
forskning, men også et netværk blandt regionens borgere –
måltidets netværk – man møder og spiser sammen med
mennesker man ellers aldrig ville have mødt under disse events
og måltider.
Internationalt udsyn
Gennem de stærke netværk indenfor forskning, kunst,
gastronomi – og de øvrige, der vil blive involverede, løftes
blikket fra den lokale og nationale tallerken langt ind i andre
kulturers måltider og en gensidig respekt løfter dialog og udsyn

Regional betydning
Hvilken betydning har

(Maks 5-10 linjer)
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projektet for udvikling af
det regionale kulturliv?

Institute of Meals bidrager på flere punkter til regionens
kulturpolitik dels via erfaringer fra tidligere projekter samt
vores regionale netværk der blev betydelig udvidet under
Aarhus 2017. Vi ønsker med inspiration fra de tværfaglige
møder vi har fået, at skabe et fundament hvor netværket er
relevant for en stor del af regionens kulturliv.
Måltidet har en bred kulturel appeal som er en grundsten i
vores fælles menneskelighed, og giver dermed basis for at
skabe involverende og udfordrende events, projekter og
kulturproduktioner på tværs af regionens kulturliv.

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

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

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

I alt

År 1
100.000
60.000
60.000
50.000
125.000
50.000
120.000

År 2
100.000
60.000
60.000
50.000
125.000
50.000
120.000

År 3
100.000
60.000
60.000
50.000
250.000
50.000
225.000

I alt
300.000
180.000
180.000
150.000
500.000
150.000
465.000

50.000
20.000
30.000
665.000

50.000
20.000
30.000
665.000

50.000
20.000
80.000
945.000

150.000
60.000
140.000
2.275.000

År 1

År 2

År 3

I alt

Region Midtjylland
Kommune(r)

300.000
50.000

300.000
50.000

300.000
50.000

900.000
150.000

Stat

125.000

0

150.000

275.000

0

0

200.000

200.000

50.000
0

150.000
0

150.000
0

350.000
0

100.000

100.000

100.000

300.000

0

50.000

50.000

100.000

625.000

650.000

1.000.000

2.275.000

Finansiering

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

Bevilget/ikke
bevilget
Under
behandling
125.000 kr. i
2019 bevilget
gennem Jyske
Kunstfond
Ikke Bevilget
Ikke 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

ANIMOK, The Animation Workshop, VIA University College
Ditte Lundsgaard Nielsen
Kasernevej 5, 8800 Viborg
dlun@via.dk
87554937

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
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Kontakt til kulturteamet – se information på: http://www.rm.dk/regional-udvikling/kultur/oversigtover-medarbejdere-kultur/
Beskrivelse af projektet
Projektets titel
Resume
(kort beskrivelse af
projektets indhold, max
15 linjer)

Projektets formål og
succeskriterier

ANIMOK - Regional animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler
Med ANIMOK ønsker vi at udvide og videreudvikle de filmpædagogiske
aktiviteter, som ANIMOK har bidraget med til børns kulturoplevelser i
regionen siden 2008. For at dette kan lykkes, ønsker vi at skabe nye
samarbejder med flere kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler i hele
regionen.
Kort beskrivelse af formål:
ANIMOKs vision er at give børn og unge i dagtilbud og skoler i Region
Midtjylland færdigheder til og muligheder for at skabe deres eget visuelle
sprog/udtryk gennem animation.
ANIMOK rækker ud til både børn/unge og lærere/pædagoger. Det er vigtigt,
at pædagoger og lærere føler sig inddraget i de filmpædagogiske aktiviteter,
og at de gennem deltagelse føler, at de selv opnår inspiration, redskaber og
kompetencer til at kunne bruge animation i deres arbejde med børn og unge
efterfølgende.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region Midtjyllands
kulturpolitik:
ANIMOK er med til at løfte samarbejder på tværs af ikke kun regionens
fysiske kommunegrænser, men også på tværs af regionens kreative brancher
og kulturinstitutioner.
ANIMOK har fokus på børn i dagtilbud og skoler og styrker dermed regionens
mindste borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser. Vi ønsker
at give alle børn, også de børn, som ikke oplever og møder kunsten i det
familiære på grund af sociale og økonomiske grunde, lige muligheder for at
opleve kunst og kultur og for selv at skabe sig et æstetisk sprog
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
•
•
•
•
•

At ANIMOK over en 3-årig periode kommer ud til så mange dagtilbud
og skoler som muligt i regionen
At børn føler sig set og hørt
At børn er stolte over deres animationsfilm
At børn som filmskabere bliver taget seriøst for deres arbejde
At børn har fået et indblik i, hvad det vil sige at lave film, og hvilket
arbejde og processer, der ligger bag
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•
•

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

At børn finder en glæde ved at arbejde kreativt og udtrykke sig
kunstnerisk
At lærere og pædagoger får styrket deres faglighed i forhold til at
kunne inddrage film- og media literacy i deres arbejde.

Med tidligere støtte fra Region Midt er ANIMOK i dag stærkt funderet i
regionen som en animationsfestival for dagtilbud og skoler. ANIMOK tilbyder
gratis filmprogram for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune og regional
skolekonkurrence, hvor ca. 500 skoleelever hvert år deltager. Det særlige ved
skolekonkurrencen er mødet med professionelle animationspædagoger
og/eller animatorer, der fungerer som konsulenter for de deltagende klasser.
Dermed oplever børnene at blive taget seriøst i deres arbejde, og deres
arbejde bliver meget virkelighedsnært, da de får direkte feedback af
professionelle kunstnere.
Som nævnt indledningsvis ønsker vi at udvide og videreudvikle vores
aktiviteter. Dette er for det første for at sikre en høj kvalitet af indhold og
filmpædagogisk faglighed til børnene, der følger med tiden, og for det andet
give endnu flere børn i regionen gode filmoplevelser.
Følgende er korte beskrivelser af de konkrete mål, vi ønsker at indfri over de
3 år:
•

Skabe nye samarbejder på tværs i regionen:
For at kunne udvide filmprogrammet og filmaktiviteter til
skoler og dagtilbud vil vi skabe nye samarbejder mellem lokale
aktører rundt i de enkelte kommuner. ANIMOK har allerede
indgået et partnerskaber med 12 af regionens
foreningsbiografer, som er med til at sikre større og mere
kvalificerede tilbud til dagtilbud og skoler. Vi vil bruge det
første halve år af projektperioden på research til nye
samarbejder med andre brancher og kulturinstitutioner i
regionen, som kunne være spændende at arbejde sammen
med.
Angående et regionalt filmprogram for dagtilbud og skoler,
estimerer vi med 8 screeninger pr. kommune, i alt 152
screeninger over 3 år. Med gennemsnitlig plads til 150 børn pr.
screening estimerer vi at kunne nå ud til omkring 22.800 børn
over den 3-årige projektperiode.

•

Etablering af ANIMOKs hjemmeside.
Samlingsstedet for ANIMOKs aktiviteter er en hjemmeside, der
skal fungere som mødestedet for børn og unge på tværs af
alder, skole, by og kommunegrænse. Hjemmesiden spiller en
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vigtig rolle, da den både samler børn og unge på tværs af
kommunegrænser og åbner verden op. Hjemmesiden skal
aktivt bruges til at skabe en fællesskabsfølelse hos deltagerne.
Hjemmesiden skal være til for børnene og de unge. Den skal
være inspirerende, levende og tale til dem.
På hjemmesiden vil man blandt andet kunne finde information
om skolekonkurrencen, se og dele animationsfilm fra
skolekonkurrencen, booke billetter til dagtilbuds- og
skolefilmprogrammerne ude i de enkelte biografer i regionen,
ligesom man vil kunne finde undervisningsmaterialer, booke
ANIMOK-bussen og få tips og tricks til, hvordan man kommer i
gang med animation derhjemme, i dagtilbud og på skoler.
Link og nyheder om hjemmesiden vil blive delt gennem
netværk og samarbejde med dagtilbuds- og skolekonsulenter i
de enkelte kommuner, samt sociale medier.
•

Etablere ANIMOKbussen:
Bussen er indrettet som et fleksibelt animations- og lydstudie,
der kan ombygges efter de behov, der er ved de enkelte
aktiviteter. Bussen skal være et gratis tilbud til dagtilbud og
skoler i regionen hele året rundt i alle 3 år.
Dagtilbud og skoler kan booke bussen for én dag og op til en
hel uge, og der kan deltage max. 28 børn pr. aktiviteter i
forbindelse med ANIMOKbussen. Vi regner med at have
gennemsnitlig to bookinger pr. uge hele året rundt, og vi
estimerer dermed at kunne nå ud til ca. 5.500 børn over de 3
år.
Professionelle animationspædagoger vil stå for forskellige
aktiviteter, hvor omdrejningspunktet er animation, tegning og
leg med digitale medier.
Med bussen har vi særligt fokus på børn i dagtilbud, første og
fremmest fordi dagtilbud ikke altid har tid eller råd til at
besøge kulturinstitutioner. Vi ønsker derfor at bringe kunst og
kulturoplevelser til direkte til dem. Derudover har dagtilbud
med det nye læreplanstema fået til opgave at skabe rum for
børns leg med digitale medier og dermed være med til at give
dem en mediedannelse (se kilder forneden), men det er ikke
altid, at pædagogerne føler sig klædt nok på til at kunne
varetage dette, eller også er dagtilbuddene ikke i besiddelse af
det fornødne udstyr og materialer.
Derudover vil vi med bussen kunne give ikke kun dagtilbud,
men også skoler, der ligger langt fra større byer, en nem
adgang til professionelt udstyr, materialer og workshops af høj
kvalitet faciliteret af professionelle animationspædagoger.
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Vi har valgt at dele de 19 kommuner ud over en 3 års projektperiode, så vi
kan fokusere mere på et stærkere samarbejde med nogle enkelte kommuner
ad gangen end dem alle sammen på én gang.
Kilder til Dagtilbuds læreplantema:
“Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange
forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som
stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at
børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og
medier.”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350#idca2160379954-4c10-be18-e971b38354d0
“Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal være baseret på et
samspil mellem strukturelle parametre som personalets uddannelse og
kompetencer, børnegruppernes størrelse, fysiske rammer, normering, digitale
redskaber, den æstetiske udformning mv”
Publikation: “Den styrkede pædagogiske læreplan: Rammer og indhold” fra
Børne- og Socialministeriet, 2018

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I
gennemføre projektet?)

Metoden til at arbejde med vores formål; at give alle børn muligheder og
redskaber til at skabe deres eget visuelle udtryk, skal ske i koblingen mellem
gode filmoplevelser, hvor børnene kan finde inspiration, og hands-on
workshops, hvor de skaber animationsfilm med animationens mange
forunderlige fortællemuligheder, teknikker og udtryk.
Derudover vil vi holde løbende møder med samarbejdspartnere, afholde
planlægningsmøder med ANIMOKs animationspædagoger og skabe liv og
aktivitet for børn på hjemmesiden.
Følgende er beskrivelser af konkrete aktiviteter, som udmønter sig i ANIMOKs
konkrete mål, beskrevet i det foregående:
•

UDVIDET REGIONALT FILMPROGRAM:

•

FILMAKTIVITETER:

HVAD:
Vi ønsker at udvide ANIMOKs filmprogram til skoler og
dagtilbud til at omfatte flere kommuner i regionen. Indtil nu
har filmprogrammerne været vist i Viborg og delvist Karup og
Bjerringbro.
HVORDAN:
Med den nye 3-års satsning samarbejder vi med 12
foreningsbiografer, således at vi kommer ud til flere børn i
regionen ved at tilbyde filmprogrammer i de mindre biografer
rundt i regionen.
HVAD:
Vi ønsker at kunne udbyde aktiviteter, som er relateret til
ANIMOKs filmprogrammer.
HVORDAN:
Aktiviteterne kan spænde bredt, lige fra aktiviteter, som man
selv kan udføre via guide på ANIMOKs hjemmeside til
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aktiviteter, som sker med ANIMOKbussen, hvor der vil være en
professionel animationspædagog til stede som facilitator for
aktiviteten.
Gennem vores samarbejde med Animated Learning Lab og
FilmSkabet, der har kontakter til lokale kulturinstitutioner i
regionen, vil vi udbyde aktiviteter, der har en lokal forankring i
eksempelvis aktiviteternes tematikker.
•

UNDERVISNINGSMATERIALER:

•

SKOLEKONKURRENCEN UD I DE LOKALE OMRÅDER:
HVAD:

HVAD:
Det er vores opdrag at vise, hvordan film kan bruges ind i en
skolefaglighed. Undervisningsmaterialet er linket mellem
filmoplevelsen i biografen og skolefags fagligheder.
HVORDAN:
Via ANIMOKs hjemmeside udbyder vi gratis
undervisningsmateriale til skoler med forbindelse til
filmprogrammet. Undervisningsmaterialet bliver skabt af vores
animationspædagoger i samarbejde med eksempelvis DFI.

Skolekonkurrencen er pt. arrangeret på den måde, at det kun
er finalisterne, som ser deres film i biografen, nemlig til
prisshowet i Viborg. Vi ønsker, at alle børn, der deltager i
konkurrencen, skal have den store oplevelse det er at se deres
egen film på det store lærred.
HVORDAN:
I samarbejde med Foreningsbiografer viser vi børnenes film
ude i en række biografer rundt i regionen.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:
Marts/April 2019:
• Netværksopstart og møder
• Planlægning af ANIMOKs aktiviteter
• Hjemmesiden skabes
• ANIMOKbussen bliver købt og klargjort.
• Rejse rundt til deltagende kommuner og fortælle om de gratis
aktiviteter, som ANIMOK tilbyder
• Åben for tilmelding til skolekonkurrencen
• Planlægning af skolekonkurrence i september
Maj-juni 2019:
• Netværksmøder
• Filmprogrammet på plads
• Filmaktiviteter og undervisningsmaterialet produceres
• Rejse rundt til deltagende kommuner og fortælle om de gratis
aktiviteter, som ANIMOK tilbyder
• Skoler og dagtilbud kan booke ANIMOKbussen med start efter
sommerferien.
• Planlægning af skolekonkurrence i september
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August 2019:
• Lærerkurser i de deltagende kommuner i forbindelse med ANIMOK
skolekonkurrence
• Bussen er på landevejene
• Skolekonkurrencen er i gang, og skoler kan booke "konsulenter" til
hjælp.
September 2019:
• Skolekonkurrencen er i gang og skoler kan booke "konsulenter" til
hjælp.
• Skolekonkurrencen afsluttes i slutningen af september med en stor
festdag i Viborg.
• Skoler og dagtilbud kan bestille billetter til filmprogram.
• Viborg Animation Festival (VAF) er sidste uge i september, hvor
filmprogrammet bliver vist i Viborg. For de andre deltagende
kommuner bliver filmprogrammet vist fra start september i forhold
til, hvornår det passer de enkelte biografer.
• Bussen er på landevejene.
• Skoler kan arbejde med undervisningsmaterialet
• Etablering af nye samarbejder
Oktober 2019:
• Bussen er på landevejene.
• Netværksmøder og evaluering af skolekonkurrencen,
filmprogrammet og undervisningsmateriale
• Etablering af nye samarbejder
November 2019 til februar 2020:
• Etablering af nye samarbejder
• Planlægning af ANIMOK 2020 begynder
• Bussen er på landevejene.
Årshjulet for aktiviteter og planlægning gentages hvert år i projektperioden
og vil løbende tilpasses de erfaringer, vi gør os under projektet.
Sideløbende med regionale aktiviteter vil vi arbejde med udvikling af en
international ANIMOK. Dette punkt udfoldes senere i ansøgningen.
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Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

ANIMOK er en del af udviklingscentret Animated Learning Lab, The Animation
Workshop/VIA University College, og ANIMOK bruger aktivt centret som
sparringspartner i ideudvikling, forankring og samarbejder. Animated
Learning Lab er desuden sekretariat for FilmSkabet, som er et nationalt
netværk for folk fra filmbranchen, lærere og pædagoger, der arbejder med
film- og media literacy. ANIMOK har derfor mulighed for at trække på dygtige
og kompetente folk, der har stor erfaring i at arbejde sammen med børn om
animation og medier.
https://animationworkshop.via.dk/en/research-and-development/animatedlearning
ANIMOK består af en arbejdsgruppe:
• Professionelle animationspædagoger, der skal stå for ANIMOKbussen
og filmaktiviteterne.
• En tekniker fra The Animation Workshop, som hjælper til med teknisk
hjælp til udstyr.
• En projektleder af ANIMOK, som varetager den overordnede
planlægning, økonomi, netværksmøder og kontakten til kommuner,
samarbejdspartnere osv.
ANIMOK har indgået et partnerskab med 12 foreningsbiografer fordelt over 9
kommuner om følgende aktiviteter:
• Det regionale filmprogram, således at vi kan tilbyde endnu flere
børn gode filmoplevelser.
• Skolekonkurrencen, således at børnene får den store oplevelse at
se deres film på det store lærred i en biograf.
Det vil være projektleder for ANIMOK, Ditte Lundsgaard Nielsen og
projektkoordinator for foreningsbiografer Mette Thomsen, som vil mødes og
planlægge aktiviteterne. 11 af de 12 foreningsbiografer, vi i skrivende stund
samarbejder med, har givet deltagertilkendegivelse: Biffen Odder, Fotorama
Hammel, Biohuset Lemvig, Ørsted Biograf, BIO Huset Galten, Bjerringbro
Biograf, Kulturhuset Skanderborg, Hadsted BIO, Ry Biograf, Ikast Bio og
Biografen Samsø. Se vedlagt bilag.

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

ANIMOK samarbejder med:
•

Viborg Animation Festival
• Visning af filmprogram for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
under Viborg Animation Festivalsugen.
• Kontakter til nationale og internationale filmskabere
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Hvordan skal projektet
forankres eller
videreføres efter
projektperioden

•

The Animation Workshop/VIA University College
• For sparring
• Brug af deres student film til filmprogrammer

•

DFI
• For sparring i forhold til undervisningsmateriale og
filmaktiviteter.
• Til videndeling af ANIMOKs resultater gennem DFIs
filmpædagogiske netværksmøder

•

Højskolen for lys og hygge
• Hjælper med iscenesættelse og den fælles visuel identitet, så
ANIMOK kan blive genkendt, uanset om man er til en visning i
Lemvig eller på Samsø.
• Hjælper til med at skabe fællesskabsfølelse via en visuel identitet
ud i praktiske ting, som skilte, pynt, bannere osv.

Som nævnt tidligere ønsker vi løbende at udvikle på en international
ANIMOK, som skal videreføre de erfaringer, vi gør os i løbet af projektets 3års periode.
Med en international ANIMOK sætter vi et særligt fokus på et internationalt
samarbejde med filmsproget som det sprog, der kan binde os sammen. I en
global verden står vi med fælles udfordringer, som skal løses i samarbejde.
Gennem filmsprog som globalt kommunikationsmiddel, og forestillingsevne
som den særlige evne hos mennesker, der kan skabe nye, innovative
løsninger, vil vi arbejde med FNs 17 verdensmål i et bredt internationalt
netværk.
Formålet med et internationalt fokus er at styrke børn og unges filmsprog og
forestillingsevne i international sammenhæng ved at udnytte det
internationale netværkspotentiale på det film- og mediepædagogiske
område, vi har i Region Midtjylland igennem Animated Learning Lab, The
Animation Workshop/ VIA UC i øjeblikket.

Hvordan skal resultater
og læring formidles?

Vi vil igangsætte et blivende filmpædagogisk læringsnetværk med sekretariat
i Region Midtjylland. Målet er at etablere et internationalt bæredygtigt
læringsfællesskab omkring filmsprog og forestillingsevne, hvori ANIMOK er
en af de aktiviteter, der vil være katalysator for kulturel udvikling,
viden(skabs)deling og innovation.
•

Gennem vores samarbejde med DFI deltager vi på deres landsdækkende
filmpædagogiske netværksmøder, hvor vi vil fremlægge vores erfaringer.
På den måde vil resultater og læring komme bredt ud i Danmark.

•

ANIMOK vil blive præsenteret på Animated Learning - konferencen i
2021. Animated Learning - konferencen er et forum for netværk,
fællesskab og vidensdeling for lærere, pædagoger og andre fagfolk, som
ønsker at udforske og undersøge nye didaktiske designs med fokus på
visuelle undervisningsmetoder.
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Hvordan skal projektet
evalueres?

•

ANIMOKs hjemmeside har en central rolle i forhold til formidling af
resultater og læring. På hjemmesiden vil materialer til, hvordan man kan
arbejde med film- og media literacy, løbende blive uploadet.
Materialerne vil blandt andet blive til på baggrund af den erfaring og
viden, der opsamles under ANIMOK. Materialerne vil være tekster,
illustrationer og små videoer med ”how to” og interviews fra deltagerne.

•

En af vores opgaver bliver at skrive artikler om ANIMOK til dagtilbuds- og
skolers fagblade.

•

Resultater og ”best pratice” deles på relevante platforme for dagtilbud og
skoler i regionen. Eksempelvis Kulturelt Læringscenter i Viborg,
www.klcviborg.dk

•

Nyheder vil blive delt via ANIMOKs egen hjemmeside, Animated Learning
Labs hjemmeside og Viborg Animation Festivals hjemmeside. Derudover
formidles nyheder via ANIMOKs og The Animation Workshops netværk
og sociale medier, Facebook og Instagram.

Projektleder for ANIMOK afholder løbende evalueringsmøder med
arbejdsgruppen, med samarbejdspartner Foreningsbiografer og andre
tilkommende samarbejdspartnere. Ved at holde løbende evalueringer vil vi
kunne forbedre de kommende år.
For hvert år udsendes et evalueringsskema til de dagtilbud og skoler, der har
deltaget det forgangne år.
Til evalueringerne vil vi arbejde ud fra vores succeskriterier nævnt i starten af
ansøgningen.
2 ½ år henne i projektet vil projektleder og arbejdsgruppe lave en
opsamlende rapport, der blandt andet vil indeholde anbefalinger til, hvordan
man kan arbejde med film- og media literacy i dagtilbud og skoler, og
hvordan man kan skabe animationsfestivaler for dagtilbud og skoler.
Rapporten vil være tilgængelig på Animated Learning Labs hjemmeside og vil
blive delt i vores netværk.

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?

Når kunst og kultur mødes med dagtilbuds og skolers fagligheder
Når man arbejder med en tematik, et emne eller et fag i en æstetisk
læreproces, som det er at lave en animationsfilm, så kommer vi et stik
dybere ned i forståelsen for tematikken, emnet eller faget. Vi bruger
vores sanser, fortæller vores egne livsfortællinger, vi skaber med vores
kroppe - Vi modtager indtryk, som vi skaber til egne og fælles udtryk,
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som gennem animationsfilm bliver et fælles aftryk, en fælles fortælling
om, hvordan vi ser verden.
At lære at arbejde i en æstetisk læreproces tager tid og kræver
praksiserfaring. Netop derfor har ANIMOK stort fokus på at inddrage
lærere og pædagoger fra start, således at de kan blive inspireret og
forhåbentligt opnå nye arbejdsformer, kompetencer og værktøjer til,
hvordan de kan arbejde med æstetiske lærerprocesser i deres
dagligdag. Vi gør det gennem lærerkurser i forbindelse med
skolekonkurrencen og gennem vores filmaktiviteter og
undervisningsmateriale.
Vi lever i dag i en stærk visuel og digital verden. Vi har ikke længere én
fastnettelefon i hjemmet, men hver en smartphone og måske både 1,
2 eller 3 forskellige tablets eller gadgets. Udviklingen inde for visuelle
og digitale medier sker så hurtigt, at vi næsten ikke selv kan følge med,
og derfor er det ekstra vigtigt, at vi giver børn de rette kompetencer og
muligheder for at undersøge og udtrykke sig gennem visuelle, digitale
medier. Der er behov for en film- og media literacy i dagtilbud og
skoler, således at børn får en legende, undersøgende og producerende
tilgang til, hvad visuelle digitale medier er og kan.
Når ANIMOK er ude i regionen med store filmoplevelser og
filmaktiviteter enten med bussen, skolekonkurrencen eller via
hjemmesiden, så arbejder børn direkte med film- og media literacy, og
dermed er vi med til at sikre, at børn i regionen opnår kompetencer og
værktøjer til, hvordan de for det første bliver påvirket af medierne,
altså hvilke filmiske greb og billedsprog bruges der i visuelle, digitale
medier, og for det andet hvordan de selv kan skabe egne fortællinger
med digitale medier.
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?
(Maks 5-10 linjer)

Vi har lige NU en unik mulighed for at placere Region Midtjylland på
verdenskortet som erfarne og aktuelle aktører inden for det filmpædagogiske område, i kraft af udviklingscentret Animated Learning
Labs (ALL) igangværende nationale projekter, her blandt ANIMOK og
Animated Learning Labs internationale partnerskaber.
Det er derfor vores ønske at gøre kommunerne i Region Midtjylland til
ambassadørkommuner for det filmpædagogiske område i Danmark og
bruge dem som samarbejdspartnere i aktuelle internationale projekter,
samt opdyrke nye internationale partnerskaber sammen med
ambassadørkommunerne.
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Budget
Udgifter
Lønudgifter Projektledelse
Underviser/Animationspædagog
Underviser/Animationspædagog
Koordinator for foreningsbiografer
Administrativt personale
Aktiviteter ANIMOK - Prisoverrækkelse
ANIMOK - Bussen
Regionalt Filmprogram
Undervisningsmateriale
Skole filmkonkurrence
Pr & Markedsføring
Revision
Uforudsete udgifter (7% af samlede
budget)
I alt

År 1
420.000
518.000
210.000
133.100
10.500
171.000
249.700
1.178.850
69.500
278.050
253.185
20.000
245.832

År 2
420.000
518.000
210.000
133.100
10.500
171.000
110.200
1.178.850
69.500
278.050
114.840
20.000
226.383

År 3
420.000
518.000
210.000
133.100
10.500
171.000
115.950
1.178.850
69.500
278.050
114.840
20.000
226.785

I alt
1.260.000
1.554.000
630.000
399.300
31.500
513.000
475.850
3.536.550
208.500
834.150
482.865
60.000
699.000

3.757.717

3.460.423

3.466.575

10.684.715
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Finansiering
Region Midtjylland
Viborg
Animationsstrategi

År 1
350.000
40.000

År 2
350.000
0

År 3
350.000
0

Spar Nord Fonden

2.940.000

2.700.000

2.700.000

Viborg Kommune

163.000

163.000

163.000

TAW egenfinansiering

239.717

239.717

241.075

720.509 TAW vil dække en del af sin
egenfinansiering ved at søge
yderligere finansiering
andetsteds fra. Yderligere
finansiering udover TAWs
egenfinansiering vil blive
brugt til at øge projektets
rækkevidde og
aktivitetsniveau.

25.000

12.500

12.500

3.757.717

3.460.423

3.466.575

50.000 Pengene kommer fra Jyske
Kunstfond, som
Foreningsbiografer har
modtaget ved en ligne
tidligere ansøgning til Region
Midt, som ikke gik igennem.
Pengene er modtaget, og
Foreningsbiografer afventer
svar fra Jyske Kunstfond om
pengene må bruges i dette
projekt.
10.684.715

Foreningsbiografer

I alt

I alt
Bevilget/ikke bevilget
1.050.000 Det ansøgte beløb
40.000 Ansøgningen godkendt, og
pengene bliver frigivet, hvis
finansiering kommer hjem.
Beløbet SKAL bruges på
udstyr/inventar til ANIMOKbussen
8.340.000 Søges samtidigt med denne
ansøgning.
489.000
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Budget til ANIMOK, en regional animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler
første år
andet år
tredje år
Udgifter:
Projektleder
kr. 420.000
kr. 420.000
kr. 420.000
projektmedarbejder/underviser
kr. 518.000
kr. 518.000
kr. 518.000
Koordinator for biograferne
kr. 133.100
kr. 133.100
kr. 133.100
Administrativ medarbejder
kr. 10.500
kr. 10.500
kr. 10.500
Regional Filmprogram
kr. 216.188
kr. 216.188
216.188,00
Skolekonkurrencen
kr. 211.050
kr. 211.050
kr. 211.050
ANIMOK-Bussen
kr.
249.700
kr. 110.200
kr. 0
Hjemmeside
kr. 11.940
kr. 11.940
kr. 150.285
PR & markedsføring
kr. 44.000
kr. 44.000
kr. 44.000
Revision
kr. 20.000
kr. 20.000
kr. 20.000
Uforusete udgifter
kr. 120.619
kr. 128.413
kr. 118.648
total:
kr. 1.843.742
kr. 1.962.891
kr. 1.813.626

total
kr. 1.260.000
kr. 1.554.000
kr. 399.300
kr. 31.500
kr. 648.564
kr. 633.150
kr. 359.900
kr. 174.165
kr. 132.000
kr. 60.000
kr. 367.681
kr. 5.620.260

Indtægter:
Region Midt
Viborg Kommune
TAW egenfinansiering
Spar Nord Fonden
Viborg Animationsstrategi
Dansk foreningsbiografer
total:

kr. 350.000
kr. 163.000
kr. 140.742
kr. 1.100.000
kr. 40.000
kr. 50.000
kr. 1.843.742

kr. 350.000
kr. 163.000
kr. 49.891
kr. 1.400.000
kr. 0
kr. 0
kr. 1.962.891

kr. 350.000
kr. 163.000
kr. 100.626
kr. 1.200.000
kr. 0
kr. 0
kr. 1.813.626

kr. 1.050.000
kr. 489.000
kr. 291.259
kr. 3.700.000
kr. 40.000
kr. 50.000
kr. 5.620.259

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

SPOR festival
Anne Marqvardsen
Prøvestensbroen 3, 2. – 2300 Kbh. S
anne@sporfestival.dk
28968263

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

SPOR New Music School

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

SPOR New Music School er en kompositionsskole for børn og
unge i Region Midtjylland, initieret af musikfestivalen SPOR, og
i tæt samarbejde med regionale, danske og udenlandske
partnere indenfor kultur og uddannelse.
Skolen sætter fokus på talentudvikling særligt inden for det
kompositorisk skabende område, og formålet er at inspirere
regionens børn og unge til at skabe ny musik samt at udvikle
nye metoder til det pædagogiske arbejde med børn.
SPOR New Music School blev startet op som et af
Kulturhovedstad Aarhus 2017’s 3-årige strategiske projekter.
Efter den 3-årige bevilling fra Fonden Aarhus 2017 udløb,
arbejdede SPOR videre med at sikre skolens eksistens, så
erfaringer, partnerskaber og nye ideer til skolens aktiviteter
kunne fortsætte. Dette er lykkedes bl.a. med stor opbakning
fra eksisterende såvel som nye samarbejdspartnere.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
Gennem en række intense workshopdage, der finder sted op til
og under SPOR festival, skaber og fremfører børn fra Region
Midtjylland egne musikværker sammen med professionelle
kræfter fra det regionale og internationale musikliv.
Formålet er at børn og unge fra Region Midtjylland inspireres
og guides til selv at skabe ny musik; at skolen tester og
udvikler nye metoder og viden til det pædagogiske arbejde
med børn; og at projektet knytter bånd til relevante nationale
og internationale partnere.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
SPOR New Music School udvikler børn og unges kreativitet ved
et målrettet fokus på skabende musikalske processer og nye
samarbejder. Et lignende tilbud om talentudvikling, hvor børn
& komposition kontinuerligt indlejres i en professionel
musikfestival findes ikke på dansk jord.
Projektet skaber ikke kun udvikling og resultater her og nu,
men er også med til at sætte nye dagsordner for, hvordan
man fremover kan arbejde med skabende musikalske
processer og tænke udvikling på tværs af sektorer og
landegrænser.
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
SPOR New Music School afspejler en holdning som er dybt
forankret i SPOR’s mangeårige arbejde - nemlig et stærkt
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fokus på talentudvikling af vækstlaget.
Vores egne succeskriterier er derfor centreret omkring at være
det sted, hvor børn og unge får de bedst mulige betingelser for
at udvikle musisk kreativitet og talent – således at vi sikrer, at
også fremtiden byder på musik af højeste kunstneriske
kvalitet.
Projektets konkrete mål

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

-

1 offentlig koncert med 250 publikummer
5 fulde workshopdage
2 seminarer
55 aktive deltagere
Partnerdeltagelse fra min. 5 byer i Regionen
Partnerdeltagelse fra 3 konservatorier (2 danske, 1
udenlandsk)

Konkrete aktiviteter og beskrivelse af gennemførelse:
Projektets kerneaktiviteter finder sted sideløbende med den
årlige SPOR festival. Eleverne fra komponistskolen får her
undervisning af lokale professionelle musikere, danske og
internationale komponister samt komponiststuderende ved to
danske og et udenlandsk konservatorium.
På baggrund heraf skaber eleverne nye musikalske værker,
der opføres ved en offentlig koncert, som del af SPOR festivals
officielle program.
Øvrige aktiviteter: Vi arbejder løbende med
netværksaktiviteter og kvalificerende seminarer for regionens
musiklærere og det professionelle musikliv. Vi ønsker derfor at
tilbyde vidensdeling og undervisning i hvordan man arbejder
kreativt skabende med børn og unge.
Som et nyt aktivitetsområde er vi også i dialog med Aarhus
Universitet, Musikvidenskab, om et forskningsbaseret forløb,
der påregnes at starte op i 2019/20.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

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

Projektet ledes og administreres af SPOR’s ledelse (Anna Berit
Asp Christensen og Anne Marqvardsen).
SPOR ansætter pædagogisk leder, komponist og underviser
Østen Ore (med base i Silkeborg) til at forestå arbejdet med
tilrettelæggelse af undervisning og seminarer. Hertil tilknyttes
assisterende medarbejder.

2019:
Vinter/forår: Planlægning af aktiviteter og undervisning;
partnermøder; informationsflow til deltagere.
26. april: Seminar for mentorer.
28. april: Pre-workshop for alle deltagere.
9. maj: Seminar for musikliv og lærere.
9.-11. maj: Workshop og komponistskoleforløb.
11. maj: Offentlig koncert.
Sommer/efterår: Evaluering og planlægning af næste
projektperiode (2020).
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Projektpartnere:
- Regionens musikskoler: I 2019 inviteres børn og unge
fra musikskoler fra Aarhus, Horsens, Silkeborg,
Skanderborg, Viborg, Randers og Herning til at deltage.
- Det Jyske Musikkonservatorium: Biddrager med
undervisningskræfter og mentorer til komponistskoleforløb samt lokaler.
- Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og
Musikhögskolen i Lund: Biddrage med
undervisningskræfter og mentorer til komponistskoleforløb.
- Ensemble NJYD: Fast ensemblet tilknyttet skolen.

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

-

Aarhus Universitet: Vi er i dialog med forsker om at
udvikle et forskningsbaseret forløb i samarbejde med
Musikvidenskab v. Aarhus Universitet.

Projektet vil arbejde med dels at forankres på musikskolerne,
så den skabende undervisning på sigt bliver del af
musikskolernes tilbud. Projektet vil også arbejde med
forankring på konservatorier, så undervisning i at lære fra sig
bliver en del af de studerendes lærerplaner.
Efter projektperioden i 2019 arbejder vi videre med nye
modeller for komponistskolen i 2020. Vi afsøger pt.
muligheden for et forløb i 2020, hvor en af Regionens
musikskoler udvælges som ’fokusskole’ med mulighed for et
mere bredt samarbejde med bl.a. lærerkræfter.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

1. Ved at projektets pædagogiske leder deltager i
relevante konferencer og fremlægger viden og
resultater.
2. Ved at indsamle resultater og viden og formidle disse
skriftligt i medier og fagmagasiner.
3. Ved løbende at skabe videodokumentation, som
formidles bredt på sociale medier og på relevante
online-platforme.
4. Ved at projektets ledelse tager del i faglige netværk og
formidler projektet der.
Hertil arbejder vi på et samarbejde med
Musikvidenskab v. Aarhus Universitet (se ovenfor), som
forhåbentlig træder i kraft i løbet af 2019 og
herigennem vil skabe grobund en akademisk formidling
af projektet.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Projektet evalueres løbende internt og sammen med
projektpartnere.
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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?

SPOR New Music Schools overordnede formål er at skabe nye
innovative læringstiltag inden for det kompositoriske felt, rettet
mod børn og unge i regionen.
Vi arbejder derfor med at udvikle nye kompetencer hos de
forskellige undervisningskræfter (komponister, musikere og
lærere), der skal sikre at vi også i fremtiden har et kunst- og
musikliv i vækst og i verdensklasse.
SPOR New Music School er med til at sætte regionen på det
internationale landkort som et arnested for udvikling af
vækstlaget, innovative samarbejder og høj kunstnerisk kvalitet.
Vi oplever stor interesse fra udlandet omkring projektet, bl.a.
deler vi løbende erfaringer med det europæiske festivalnetværk
NICAF, som SPOR tager del i, og som består af 10 partnere fra
toneangivende festivaler og kulturinstitutioner fra hele Europa.

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

SPOR New Music School involverer børn og partnere fra hele
Region Midtjylland samt samarbejder med nationale og
internationale branchepartnere.
Komponistskolen eksemplificerer, hvordan nye frugtbare
forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner,
kulturorganisationer og det professionelle musikmiljø i
regionen sikrer nyskabende læring, ligesom projektet
stimulerer uddannelsesmiljøerne og børne-/ungeområdet.
Herigennem er projektet med til at understøtte og udvikle
Regionens kulturliv - ikke kun her og nu, men også det
fundament som fremtidens kulturliv skal gro ud fra.
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Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.
År 1/
2019
161.000
14.000
70.000
15.000
97.000
5.000
0

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

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

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

År 1
80.000
0
100.000
0
110.000
62.000

År 3

I alt

30.000
5.000
5.000
382.000

I alt

Finansiering

År 2

År 2

År 3

I alt

Bevilget/ikke
bevilget
ANSØGT
Bevilget
Bevilget
Ansøges
1.3.2019

0
30.000

Bekræftet

0
382.000
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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

Skør med Rock
Tonny Johansen
Falkevej 5
Tonny.johansen@webnetmail.dk
3029 8674

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

Skør med Rock

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

Skør med Rock er en musikfestival arrangeret for og realiseret
med hjælp fra psykisk sårbare mennesker. Foreningen bag
Skør med Rock (www.skoer-rock.dk) består af brugere og
medarbejdere ved psykiatriske bofællesskaber, væresteder og
institutioner i Jylland. Værtskabet for festivalen går år for år på
omgang mellem byer i Jylland.
Skør med rock afholdes hvert år i begyndelsen af juni, i 2019
afholdes festivalen for 26. Gang. Vi har fået mulighed for at
afvikle festivalen i de smukke og naturnære omgivelser som
Lunden, Vestergade i Silkeborg kan byde på.

Projektets formål og
succeskriterier

Kort beskrivelse af formål:
”Formålet med festivalen er at skabe et årligt tilbagevendende
fristed for sindslidende, deres familie og venner. Et
musikarrangement, der giver sindslidende mulighed for at
mødes i et interessefælleskab – udvider deres
bekendtskabskreds, både i forberedelsesprocessen og under
selve arrangementet.
Beskriv, hvordan projektet bidrager til udmøntning af Region
Midtjyllands kulturpolitik (maks. 5-10 linjer):
Projektet, Skør med Rock, er i høj grad et projekt, der
gennemføres på tværs – på tværs mellem bofællesskaber,
væresteder og institutioner i helte Jylland og på tværs mellem
brugere og medarbejdere. Projektet har, som en årligt
tilbagevendende begivenhed betydning for Region Midtjylland
og for Jylland som helhed. Skør med Rock afholdes i Silkeborg
i 2019 og Aarhus i 2020
Beskriv kort jeres egne succeskriterier for projektet:
Festivalen giver den enkelte deltage og de bands, der stiler op
mulighed for at optræde for et publikum og vise, hvad de har
øvet i årets løb. Det kræver mod at stå på en scene, men kan
også være med til at give den enkelte selvtillid.
For de borgere, der er med til at planlægge festivalen, giver
det ejerskab og stolthed at være en del af arbejdsgruppen. For
de borgere, der vælger at arbejde som frivillige på selve dagen
kan det være sjovt og hyggeligt, samtidig med at det kan give
en følelse af fællesskab og af at være til nytte og gavn.
Endelig kan den enkelte vælge at være publikum og måske
være med for at heppe på en musiker eller et band fra det
tilbud vedkommende benytter i det daglige. Det giver en
følelse af stolthed og fællesskab.

Projektets konkrete mål

Skør med Rock er en festival, der forandrer sig afhængigt af
hvilken by, der står for årets festival. Grundformen er en 11
timers musikfestival med musik spillet af omkring 40
”brugerbands”, det vil sige bands bestående af psykisk sårbare
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brugere af psykiatrien, fordelt på 3-4 scener.
Festivalen besøges hvert år af 500-700 mennesker, fortrinsvis
mennesker, der selv er psykisk sårbare, samt deres venner og
familie.
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Værtsbyens opgave er at stille de fysiske rammer til rådighed
for festivalen og samarbejde med foreningens bestyrelse i
forhold til logistik, økonomi, planlægning og afvikling af årets
festival. Tonny Johansen er formand for dette års Skør med
Rock.
Skør med Rock gennemføres i et unikt samarbejde mellem
brugere og ansatte.

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

Tidsplan for gennemførelse af de konkrete aktiviteter:

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

Foreningen Skør med Rock har en gennemgående bestyrelse.
Årets festival gennemføres af en styregruppe. Her er Tonny
Johansen formand.

Skør med Rock gennemføres efter en detaljeret drejebog, der
kan eftersendes, hvis det ønskes.

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

Skør med Rock er, som tidligere nævnt en årligt
tilbagevendende begivenhed, der videreføres af foreningen
Skør med Rock.
Lokalt i Silkeborg, er ambitionen, med baggrund i de
erfaringer, som vi høster i år, at udvikle en årligt
tilbagevendende kulturel begivenhed arrangeret i et
samarbejde mellem ansatte og brugere på det
socialpsykiatriske område.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?
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?

Formålet med festivalen er at skabe et årligt tilbagevende
fristed for sindslidende, deres familie og venner. Et
musikarrangement, der giver sindslidende mulighed for at
mødes i et interessefælleskab – udvider deres
bekendtskabskreds, både i forberedelsesprocessen og under
selve arrangementet.
Festivalen giver den enkelte deltage og de bands, der stiler op
mulighed for at optræde for et publikum og vise, hvad de har
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Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af det
regionale kulturliv?

øvet i årets løb. Det kræver mod at stå på en scene, men kan
også være med til at give den enkelte selvtillid.
Projektet, Skør med Rock, er i høj grad et projekt, der
gennemføres på tværs – på tværs mellem bofællesskaber,
væresteder og institutioner i helte Jylland og på tværs mellem
brugere og medarbejdere. Projektet har, som en årligt
tilbagevendende begivenhed betydning for Region Midtjylland
og for Jylland som helhed. Skør med Rock afholdes i Silkeborg
i 2019 og Aarhus i 2020

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.
Budgettet for Skør med Rock 2019 vedhæftes. Budgettet er svært at oversætte til jeres
budgetskema. Der er således eksempelvis ikke påregnet lønudgifter, der sektionen
Socialpsykiatri & Rusmiddel stiller de nødvendige medarbejdertimer til rådighed uden at der
føres regnskab med om det drejer sig om 50 eller 300 timer.
Skør med Rock søger Region Midtjylland om et støttebeløb på 50.000 kr. og søger i øvrigt
forskellige fonde samt det lokale erhvervsliv i Silkeborg.

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

År 1

År 2

År 3

I alt

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

Bevilget/ikke
bevilget

50.0000
0
84.950

Bevilget 50.000-

4

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

Pædagoguddannelsen VIA University College
Susanne Tellerup
Hedeager 2, 8200 Aarhus N
sute@via.dk
87553550

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

Pilotprojekt: Kulturmøder for og med psykisk sårbare på tværs
af regionen
Pilotafprøvning af udvikling af nye kulturmøder, hvor
videregående uddannelse, kulturinstitutioner og NGO’er skaber
nye kulturmøder for og med psykisk sårbare på tværs af
regionen.
Produktionsaktiviteter og netværksudvikling sker med blik for
psykiske sårbares kompetencer og med sigte på, hvordan
kulturproduktion og kulturudvikling kan ske i og med
deltagelse af psykisk sårbare.
Formål:
At videreudvikle metoder og mødesteder, hvor psykisk sårbare
mennesker kan indgå i forskellige typer af kulturmøder og
medvirke til udvikling af disse kulturmøder og kulturelle
tilgange.
Kulturpolitisk
Vi vil med dette projekt skabe et netværk, der kan medvirke til
at skabe nye mødesteder mellem kulturinstitutioner, NGO’er,
der har fokus på psykisk sårbare, og pædagoguddannelsen. Ad
netværksvejen forventer vi at kunne skabe udvikling af
kulturelle møder for og med psykisk sårbare i hele Region
Midtjylland. Det vil bidrage til at kulturen når ud til flere
aktører i regionen – især til de aktører, som har særlige
vanskeligheder. De vil med dette projekt både få nye
muligheder og en tydeligere stemme i det kulturelle landskab
Succeskriterier:
Med udgangspunkt i gode og veldokumenterede erfaringer
med at inddrage ”De Splittergale” i uddannelse af pædagoger i
Århus vil vi udvikle en model for netværksdannelse, der kan
udbredes til hele regionen.
På pædagoguddannelsen i Viborg etableres en
netværksorganisering, der involverer de kulturinstitutioner
pædagoguddannelsen allerede samarbejder med i Viborg – og
de frivillige foreninger, der varetager psykisk sårbares
interesser. Århus NGO’en De Splittergale indgår i
metodeudvikling og netværksudvikling.
Modellen udvikles med sigte på at den med få lokale
justeringer kan udbredes til 2-3 andre campusbyer, og
forankres i det eksisterende samarbejde mellem
kulturinstitutioner og pædagoguddannelsen; fx Holstebro,
Horsens og Randers – hvor De Splittergale også vil indgå i
opstart, implementering og videreudvikling af
netværksorganiseringen.
Det er også et succeskriterium, at deltagere i projektet oplever
øget meningsfuldhed og livsglæde ved at deltage i et
anderledes forløb, hvor man samskaber med mange andre
typer mennesker end dem man omgås til dagligt
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Projektets konkrete mål

I 2019 gennemføres
1 designworkshops
3 kulturproduktioner (forestillinger, events, performances)
4 netværksmøder

Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Maj 2019 gennemføres et netværksmøde for
kulturinstitutioner med ønske om at kunne åbne sig for og
samarbejde med psykisk sårbare mennesker
Juni 2019 gennemføres designworkshop med udgangspunkt
i den viden og de erfaringer, der er opbygget i perioden 20132017 i projekt “Den Gode Galskab”.
Disse samskabelsesprojekter under “Den Gode Galskab” var
designet til en bestemt afgrænset geografi (Århus) og med
fokus på et partnerskab mellem to aktører (De Splittergale og
VIA University College, Pædagoguddannelsen Århus).
På designworkshoppen præsenteres viden og erfaringer fra
den gode galskab for minimum 2-3 kulturinstitutioner. En del
af designworkshoppen vil bestå af en kulturel performance af
de De Splittergale
August er et koncept for en eller flere kulturproduktioner
udarbejdet. I konceptet er det tydeligt beskrevet, hvordan de
psykisk sårbares stemme kommer til udtryk, hvilken kulturel
værdi den givne kulturproduktion forventes at medføre for
kulturinstitutionen, der indgår og hvordan arbejdsformen kan
integreres i pædagoguddannelsens samskabelsesmoduler.
Som udgangspunkt anvendelse devisning-metoden. Devising
er en særlig form for kulturproduktion, hvor der udvikles og
produceres af deltagerne undervejs i processen. Der tages ikke
udgangspunkt i en tekst for at iscenesætte den, og metoden er
derfor velegnet til at at skabe et stykke over en særlig
tematik, og udfra de sårbares livshistorier. Det er ikke
nødvendigvis én instruktør eller én manuskriptforfatter, der
bestemmer handlingen. De samme produktioner kan
gennemføres flere gange.
Fra september 2019 til marts 2020 gennemføres 2-3
kulturproduktioner i og omkring kulturinstitutioner i Viborg –
og med aktiv deltagelse af pædagogstuderende og De
splittergale
Kulturproduktionerne har det mål i sig selv at give de psykisk
sårbare en tydeligere stemme. Men målet er også at gøre
opmærksom på mulighederne for at indgå i netværksdannelse
for flere kulturinstitutioner. På den måde har produktionerne
også det sigte at skabe synlighed om, hvad det kræver at
skabe kultur, der åbner sig overfor psykisk sårbare og hvordan
deres stemme kan inddrages i alle kulturproduktionens faser.
3

Der vil i perioden september 2019-marts 2020 blive
gennemført 3 netværksmøder, således at flere
kulturinstitutioner kan kobles på tankerne og
kulturproduktionerne. På netværksmøderne evalueres
kulturproduktionerne i både form og indhold.
April 2020 samles der op på de gennemførte
kulturproduktioner.
Modellen evalueres og beskrives.
Det vurderes, om modellen har en bæredygtighed så den
1) Kan videreudvikles og implementeres i Viborg
2) Kan videreudvikles og implementeres i Viborg og
udbredes til 2-3 af Pædagoguddannelsen VIAs
uddannelsessteder; fx i Horsens, Randers og Holstebro
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)
Organisering
(ledelse, partnerskab og
rolle, styregruppe mv.)

Start: Maj 2019
Slut: Maj 2020
I aktivitetsplanen ovenfor har vi indarbejdet de konkrete
milepæle
Pilotprojektet forankres i ledelsen på Pædagoguddannelsen
Viborg.
De Splittergale indgår i projektets styregruppe.
Pædagoguddannelsen Viborg udpeger en projektleder og
kobler 1-2 undervisere fra pædagoguddannelsen i Viborg på
projektet.
30 studerende fra pædagoguddannelsen deltager i projektet
Partnerskab med relevante kulturinstitutioner og andre
relevante NGO’er etableres i pilotperioden

Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Kulturinstitutionerne inviteres ind i pilotprojektet. Ved en
fortsat udvikling efter pilotprojektets gennemførelse vil de
indgå i projektets styregruppe

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Pilotprojektet skal vise om metoden og det tværregionale
samarbejde kan fungere i arbejdet med psykisk sårbare.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Hvordan skal projektet
evalueres?

En fortsat udvikling vil kunne finde sted i perioden 2020-2021
– og derefter vil metoderne og de etablerede netværk kunne
integreres i de kulturelle samarbejder om samskabelse for og
med psykisk sårbare – med udgangspunkt i både
pædagoguddannelsens kompetencemål og
kulturinstitutionernes målsætninger.
Det vil ske gennem VIA University Colleges
kommunikationsafdeling og i formater, der også når ud til
psykisk sårbare i området.
Derudover vil der ske formidling på VIA University Colleges
hjemmeside
Evalueringen er indarbejdet i pilotprojektet, således at de
indhøstede resultater afgør om pilotprojektet skal fortsættes i
en 2. fase og udbredes til andre af Region Midtjyllands
kommuner.
I evalueringen bliver det især afgørende at få de psykiske
sårbares perspektiv tydeligt frem. Især om det er håndterbart
at agere inden for rammerne af et tværkommunalt koncept
med mange netværksaktører, som har forskellige interesser og
perspektiver i projektet.
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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?

Nye arbejdsformer, netværk og en stærkere platform for at vise
hvad psykisk sårbare kan – og hvordan kulturinstitutioner kan
indarbejde denne viden i deres fortsatte udvikling.
Det handler om at skabe en ny model for, hvordan man med
samskabende kulturprojekter kan fremme forløb, der udvikler
kulturinstitutioner, netværk og NGO’er i hele regionen.
Projektet er således med til at føre regionens kulturpolitik ud i
livet, ved at skabe kulturudvikling baseret på robuste og
veldokumenterede samskabelsesmetoder – i partnerskaber
mellem forskellige kulturudviklere.
Når projektet forankres i regionens største videregående
uddannelse Pædagoguddannelsen – betyder det også, at
projektet er sikret en forankring, og at de udviklede metoder og
værktøjer kan forankres i den ordinære drift af
pædagoguddannelsen.
Yderligere er projektet med til at skabe et netværk på tværs –
mellem fagprofessionelle, kulturinstitutioner og borgere som
har særlig psykisk sårbarhed.

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

I fald pilotprojektet viser sig bæredygtigt – både fra et
borgerperspektiv og et kulturperspektiv – vil vi søge om en 2
årig videreudvikling af projektet.
Det vil have en stor betydning for det regionale kulturliv, at det
kan blive mere inkluderende, eksperimenterende og dermed
kan finder nye, bæredygtige veje til at sætte psykisk sårbares
kompetencer i spil.

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

År 2

År 3

I alt

39.800
115.420
11.460
8.910
176.712
32.000
0

39.800
115.420
11.460
8.910
176712
32000
0

15.000
10.000

15.000
10.000
5

Evaluering

29.850
439.152

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

29.850
439.152

I alt

Bevilget/ikke
bevilget

197.910
0
0
0
0
0
201.242
40.000
439.152
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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

Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune
Bibliotekschef Marie Østergård
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
mao@aarhus.dk
5157 6463

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

FILM X

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

I samarbejde med bl.a. Det Danske Filminstitut, Filmby
Aarhus, Copenhagen Bombay og et antal kommuner i Region
Midtjylland udvikler og tester vi et undervisnings- og læringskoncept i form af et læringsrum rettet mod de 5-17 årige, med
fokus på digital læring, storytelling og mediekompetencer.
Læringsrummet har til formål at sætte fokus på at styrke børn
og unges arbejde med og kompetencer inden for medieformidling, -forståelse, -anvendelse og -literacy samt sprog.
Undervisningstilbuddene vil understøtte et antal læringsmål i
folkeskoleloven og den nye dagtilbudslov.
Der inddrages erfaringer fra bibliotekernes arbejde med
digitale platforme, entreprenørskab, design thinking, sprog og
literacy samt makerspaces. Projektet skal ses i sammenhæng
med Filmby Aarhus’ POV-projekt – hvor det kan ses som både
et samarbejde med, en fødekæde til og videreudvikling heraf.

Projektets formål og
succeskriterier

Formål:
Styrkelse af børn og unges kompetencer inden for arbejdet
med sprog, film, medieformidling, storytelling, literacy og
digitale platforme.
Bidrag til Region Midtjyllands kulturpolitik:
Projektet rækker ud til alle kommuner i Region Midtjylland –
både i selve udviklingsfasen og i den efterfølgende drift.
Undervisningsforløbene vil blive tilgængelig for alle regionens
kommuner.
Som en del af dette fokus på regionalisering vil der blive
prioriteret formater, der gør det muligt at undervisningsforløb
vil kunne gennemføres i egen kommune, fx på det lokale
bibliotek eller skole.
Selve indholdet har fokus på bl.a. storytelling og kreativitet, og
vil derfor direkte understøtte den eksisterende kulturaftale.
I konceptudviklingen undersøges der ligeledes, hvordan
projektet kan fremme og støtte talentudvikling og være en del
af en større fødekæde indenfor blandt andet film- og
mediebranchen. Projektet vil dermed (på sigt) styrke både
fødekæde og talentudvikling inden for den midtjyske film- og
medieindustri.
Succeskriterier:
 Udvikling af koncept og gennemførte testforløb i 2019
 Indgåelse af konkrete partnerskabsaftaler for ’Film X’ i
2019
 Etableret grundlag for at igangsætte etablering af ’Film X’ i
løbet af 2020
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Projektets konkrete mål
(2019)








Udvikle koncept for Film X, herunder organisatorisk set-up
og bæredygtig økonomisk model for fremadrettet drift.
Afprøve og indarbejde ’Cobo Stories’ (*) som en del af
konceptet og fødekæden til både Film X og POV, og
derigennem udvikle og afprøve filmisk- og
fortællerbaserede læringsrum på skoler, i biblioteker og i
dagtilbud forskellige steder i Region Midtjyllands
kommuner.
Minimum 6 gennemførte prototypetestforløb i løbet af 2019
fordelt på forskellige aldersgrupper (5-17 år).
Minimum 10 underskrevne partnerskabsaftaler om
udvikling af koncept og/eller driftsaftale, heraf med
minimum fire andre kommuner i Region Midtjylland.
Etableret samarbejde med minimum to skoler i Region
Midtjylland (udover de involverede i testforløbene).

(*) CoboStories er et interaktivt lege- og læringsunivers med
fokus på fortællingen. CoboStories er udviklet i samarbejde
med børn, pædagoger og lærere. CoboStories er en
fortælletaske sprængfyldt med en hel verden af magiske
elementer til inspiration og udvikling af børns kreativitet og
nysgerrighed. I fortælletasken findes der en bog- og film
værksteds app, animationsstativ med baggrunde og figurer
samt værkstedskort tilpasset alder og niveau der indbyder til
leg, læring og fortælling.
(For kort præsentationsvideo se: https://cobostories.com/ )
Projektets aktiviteter
(Hvordan vil I gennemføre
projektet?)

Der etableres en projektorganisation med en stærk og bred
styregruppe. I styregruppen inkluderes de primære
interessenter herunder Aarhus Kommune, 1-2 øvrige
kommuner i Region Midtjylland og Det Danske Filminstitut.
Styregruppen udarbejder konkret projekt- og tidsplan sammen
med projektleder.
Projektleder og projektgruppe udvikler i samarbejde med
samarbejdspartnere, herunder følgegruppe, koncept og får
ansvar for prototypetestforløb. Dette inkluderer minimum to
udviklingssessioner med udvalgte partnere og videnspersoner
på tværs af Region Midtjylland.
Udviklingssessionerne skal bruges til at sikre fokus i testforløb
samt udvide mulighedsrummet for konceptudviklingen.
Udviklingssessionerne afvikles forskellige steder i Region
Midtjylland.
Ved brug af bl.a. design thinking som metode samt
erfaringerne fra POV-projektet (Filmby Aarhus) udarbejdes og
gennemføres der minimum fire prototypetestforløb i
samarbejde med skoler (skoleklasser) og evt. dagtilbud.
Testforløbene gennemføres i minimum tre forskellige
kommuner i Region Midtjylland. Det kan være på biblioteket,
et dagtilbud, en skole eller en deltagende medie- eller
filmvirksomhed.
På baggrund af erfaringerne fra disse videreudvikles koncept
og metoder justeres. Målgruppen konkretiseres ligeledes
yderligere.
3

Projektleder evaluerer og godkendes af styregruppen.
Tid- og aktivitetsplan
(Start, afslutning samt evt.
milepæle undervejs)















Marts 2019 – De overordnede aftaler indgås med de
øvrige kommuner i Region Midtjylland; rammeaftale indgås
med Det Danske Filminstitut; endelige aftaler indgås med
Copenhagen Bombay, Filmby Aarhus og evt. film- og
medievirksomheder i Region Midtjylland.
April 2019 – Projektstart med nedsættelse af organisation
(styregruppe, følgegruppe, projektleder og projektgruppe).
Projektplan udarbejdes og godkendes at styregruppen.
April 2019 – Projektgruppe inkl., projektleder,
påbegynder udviklingsarbejdet i samarbejde med bl.a. DFI,
Filmby Aarhus og de deltagende kommuner i Region
Midtjylland.
Juni 2019 – de første tre prototypetest gennemføres i
samarbejde med skoleklasser (evt. dagtilbud) i Region
Midtjylland
Juni 2019 – afprøvning af ’CoBo Stories’ på minimum fem
biblioteker, dagtilbud og skoler fordelt over Region
Midtjylland.
September - oktober 2019 – de sidste tre prototypetest
gennemføres i Region Midtjylland
September – oktober 2019 – afprøvning af ’CoBo
Stories’ som filmisk og fortællende læringsrum på
minimum fem biblioteker, dagtilbud og skoler fordelt over
Region Midtjylland.
November – december 2019 – koncept tilrettes på
baggrund af testforløbene.
Januar 2020 – 1-2 testforløb af de tilrettede prototyper
gennemføres.
Februar 2020 – evaluering af forløbet og med anbefaling
af fremtidig (videre)udviklings- og driftsmodel, herunder
businesscase.

(*) Der er allerede tilsagn fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
Herudover forventes Norddjurs, Syddjurs og Viborg Kommuner at
indgå aktivt i projektet. Aftaler kan eftersendes, hvis ønsket.
Herudover vil projektet – via det tætte samarbejde med Filmby
Aarhus og POV-projektet – have samarbejde med yderligere
kommuner i Region Midtjylland.

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

Styregruppe – Borgerservice og Biblioteker (Aarhus
Kommune); Filmby Aarhus; 1-2 kommuner i Region
Midtjylland; Det Danske Filminstitut; Magistratsafdelingen for
Børn og Unge (Aarhus Kommune); projektleder.
Projektledelse – placeret i Borgerservice og Biblioteker
(Aarhus Kommune), evt. i samarbejde med Filmby Aarhus.
Projektgruppe – projektleder samt 2-3 projektmedarbejdere
fra samarbejdspartnerne i projektet, herunder de øvrige
kommuner i Region Midtjylland.
Følgegruppe – repræsentanter fra (øvrige)
samarbejdskommuner og deltagende medie- og filmvirksomheder i Region Midtjylland, Copenhagen Bombay, Det
Danske Filminstitut evt. 1-2 film- eller medievirksomheder
placeret i Region Midtjylland. Vi vil gerne tilbyde Region
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Midtjylland en plads i følgegruppen.
Evt. andre samarbejdspartnere og deres rolle i
projektet

Skoler og evt. dagtilbud fra de deltagende kommuner i Region
Midtjylland i forbindelse med gennemførelse af
prototypetestforløbene.
Bibliotekerne i Region Midtjylland vil være umiddelbare
partnere og sparringspartnere i projektet i den udstrækning,
de ønsker at deltage. Disse har i forskelligt omfang
samarbejde med skoler og daginstitutioner i egne kommuner.
I kommuner hvor bibliotekerne ikke ønsker eller har mulighed
for at deltage tages i stedet kontakt direkte til lokale
uddannelsesinstitutioner.

Hvordan skal projektet
forankres eller videreføres
efter projektperioden

Koncept, erfaringer og resultater skal anvendes til at udforme
den endelige model, der skal etableres som egentlig
driftstilbud til regionens skoler og dagtilbud samt øvrige
brugere på Dokk1.
Det forventes at der skal søges nogle fondsmidler til selve den
fysiske etablering (undervisningsstudier), mens den løbende
drift sikres gennem en række driftsaftaler.
En del af undervisningsforløbene – herunder samarbejdet med
POV-projektet og anvendelse af Cobo Stories konceptet forudsætter ikke fysisk etablering og vil således kunne
gennemføres på lokale skoler og biblioteker etc.
For den del der kobles op på de fysiske undervisningsstudier,
vil der være tilknyttede undervisningsforløb (før og/eller efter),
som vil foregå lokalt på fx den enkelte skole i (hele) Region
Midtjylland.

Hvordan skal resultater og
læring formidles?

Det udviklede koncept i indeværende projektansøgning
formidles gennem bibliotekernes regionale (fx
Centralbiblioteket i Herning), nationale og internationale
netværk og samarbejder, herunder gennem skoletjenester og
ULF (Aarhus - https://ulfiaarhus.dk/ ) m.m.
Hertil gennem DFI og Filmby Aarhus’ ditto.
I samarbejde med Børn og Unge i Aarhus Kommune aftales
formidling til skoler og daginstitutioner i Aarhus og de øvrige
deltagende kommuner. Det samme i de øvrige deltagende
kommuner.

Hvordan skal projektet
evalueres?

Med udgangspunkt i afholdte testforløb og de indgåede
partnerskabsaftaler analyseres og tilrettes koncept med
henblik på en bæredygtig implementerings- og driftsmodel.
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Hvordan bidrager projektet til at føre regionens kulturpolitik i ud
livet?
Udvikling
Hvordan bidrager projektet
til udvikling af nye
produkter, kompetencer,
arbejdsformer, værktøjer,
netværk eller internationalt
udsyn?
Regional betydning
Hvilken betydning har
projektet for udvikling af
det regionale kulturliv?

Projektet har til formål at styrke bøn og unges kompetencer
inden for medieliteracy, herunder at bruge filmmediet på tværs
af forskellige fagligheder fx i folkeskolen, hvorigennem faglige
mål styrkes – også hos børn og unge, der kan fx sproglige
udfordringer eller mere traditionelle undervisningsformer når
det handler om sprog, læsning, fortælling og sproglige
begreber.
Styrkelse af læringstilbud - målrettet børn og unge - med de
særlige kombinationer af det bibliotekerne kan kombineret med
det filmiske univers.
Styrkelse af medieliteracy kompetencer hos børn og unge og
derigennem også en styrkelse af fødekæden i den vestdanske
medie- og filmindustri.
Styrkelse af den tidlige talentindsats som en vigtig brik i
fødekæden i den vestdanske film- og medieindustri. Med den
nye filmaftale der sikrer Region Midtjylland statsmidler til
filmproduktion på 24 mio. kr. ekstra om året i 5 år, er det
vigtigt, at der etableres flere stærke film- og medie tilbud til
børn og unge, så interessen for de digitale fortællinger tændes
og kompetencer opbygges fra de hele unge år.

Budget
Hvis I ikke har udgifter eller indtægter i de enkelte poster, skal I skrive ”0” i beløbsfeltet. I kan
tilføje nye linjer og udgiftsposter, hvis I får behov for det.
(projekt)
År 1
125.000
65.000

År 2

År 3

I alt

0
0

0
0

0
0

20.000
5.000
80.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

50.000
100.000

0
0

0
0

0
0

5.000

0

0

0

Revision
Evaluering

0
5.000
555.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Udgifter
Lønudgifter

Aktiviteter

I alt

Projektledelse
Projektmedarbejdere
Administrativt personale
Transport
Produktion
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Finansiering
Region Midtjylland
Kommune(r)
Stat
EU/Nordisk Ministerråd (eller
lign.)
Private fonde
Egen medfinansiering kontanter
Egen time-medfinansiering i
kr.
Andet (samarbejdspartnere)
I alt

År 1

År 2

År 3

I alt

0

0

0

Bevilget/ikke
bevilget

225.000
10.000
5.000
0
0
50.000
250.000
15.00
555.000
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