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Kultur giver puls, liv og indhold
Silkeborg Kommune ønsker at være en attraktiv kommune, hvor kulturlivet 
prioriteres. Kultur giver kommunen puls, liv og indhold og bidrager til, at 
området er et godt sted at bo, arbejde og leve. Byrådet vedtog derfor i juni 
2012 en Kultur politik for 2013-2016 for Silkeborg Kommune. 

Gennem kulturpolitikken igangsættes en fokuseret udvikling af kulturlivet i 
Silkeborg Kommune. Udviklingen skal ske ved særlig fokus på de 6 indsats-
områder, som fremgår af boksen herunder

Nye partnerskaber, samspil, netværks dannelse og dialog mellem udviklere, 
for    e   nin ger, borgere, uddannelsessektor og erhvervsliv vil være væsentlige 
in i ti at i ver, der skal i spil for at skabe fortsat udvikling af Silkeborg Kommunes 
kunst- og kulturliv.

Baggrund og proces 
Til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik er der ud ar bej det  
et Idé ka talog. Kataloget er resultatet af en proces, der med overordnet ud gangs-
punkt i Sil ke borg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 og konkret i kon fe ren cer ne  
”Kun stens Ma skin rum” i 2011 og ”Kultur work shop” i 2012, opsamler for slag 
og input fra borgere, po li ti kere, ad ministrationen, kulturfolk, erhvervsfolk, 
Silkeborg Kultur råd og Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner.

Alle input og idéer er opsamlet i Idé kataloget i en række uprioriterede temaer. 
Alle for slag kan ses på Silke borg Kommunes hjemmeside. De mange forslag 
afspejler et stort ønske om og vilje til - på et ambitiøst niveau - at skabe for and-
ringer og udvikling på kulturområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder og vedtager i forbindelse med den årlige 
budget lægning en handleplan, der blandt andet med inspiration fra idéerne i 
Idékataloget sætter handling på ind sats områderne. Handleplanerne ud ar bej des  
i samarbejde med Silkeborg Kulturråd. 

De årlige handleplaner og imple men te rin gen heraf bygger på kultur po li tik kens 
værdier: mangfoldighed, dy na mik, kvalitetsbevidsthed, identitet, frivil lig hed 
og internationalt udsyn.
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• Kultur til alle

• Samspil og partnerskaber

• Formidling og synlighed

• Internationalt samarbejde

• Kulturel byudvikling

• Ungekultur
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Om Handleplan 2014
Silkeborg Kommune har et rigt facetteret kulturliv, der skabes af såvel ama tø rer  
som professionelle aktører, markante kulturinstitutioner, et engageret for e nings liv  
og et meget stort antal frivillige.

Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv tager derfor afsæt i 
kom munens eksisterende rige kulturliv med kulturinstitutionerne, foreningsliv 
og engagerede fri vil lige som bærende fundament. 

Konkrete indsatser på lokalt og regionalt plan skal i 2014 bringe Silkeborg 
Kommune videre med realiseringen af den kulturpolitiske vision for 2013 – 2016;  
nemlig at være en kommune med et mangfoldigt kulturliv, der skabes af kva li-
tets bevidste frivillige og professionelle, og et stærkt internationalt udsyn, der øger  
dynamikken i kulturlivet, så det udvikler sig i åben dialog med omverdenen. 
Fokus for 2014 bliver derfor fem mål sætninger, som søges indfriet gennem 
konkrete handlinger, der er beskrevet i denne handlingsplan.

”Gode vilkår for udøvende kunstneres virke og udvikling er en  
forudsætning for kulturel mangfoldighed” (Kulturpolitik 2013 – 2016) 
Derfor vil vi i 2014 undersøge behov og muligheder for en ny anvendelse af 
eksisterende faciliteter til kulturelle formål. En indsats, der også på sigt skal være  
med til at binde kulturlivets aktører sammen på nye måder og derved initiere 
en større kulturel udveksling på tværs af genrer og målgrupper.

”Vækstlagene skal sikres udviklingsmuligheder og albuerum” 
(Kulturpolitik 2013 – 2016)
Derfor vil vi i 2014 undersøge hvordan især de mange selvorganiserede unge 
kan få mulighed for at samles om kulturelle aktiviteter.
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”Kultur skal være synlig i gadebilledet og bestandigt give positive  
overraskelser for alle, der bevæger sig i byen”  
(Kulturpolitik 2013 – 2016)
Derfor vil vi fortsat i 2014 arbejde med den kulturelle byudvikling gennem 
kultur aftalen ”Østjysk Vækstbånd”, men også sætte fokus på kunst og kultur i 
det offent lige rum i forbindelse med fejringen af Jorns 100 års fødselsdag.

”Markedsføring af kunst- og kulturtilbud regionalt og internation-
alt er med til at profilere Silkeborg Kommune og tiltrække turister” 
 (Kulturpolitik 2013 – 2016) 
Derfor videreføres projekt ”Fælles markedsføring af kulturinstitutionerne” 
i 2014 med henblik på også at afsøge yderligere muligheder for det brede 
samarbejde mellem kulturinstitutionerne.

”Internationalt udsyn og kulturelle netværk på tværs af landegræn ser 
skal give inspiration til kulturel udvikling” (Kulturpolitik 2013 – 2016)
Derfor giver ungepuljen i 2014 også mulighed for tilskud til udlandsrejser for 
unge, som vil rejse ud med deres kunst og hente ny inspiration med hjem til  
det lokale kulturliv.

Handleplanens aktiviteter afvikles indenfor  
den økonomiske ramme til kulturlivet i 2014.
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KulturWorkshop
Til inspiration og kvalificering af udviklingen af kulturlivet i henhold til handle-
planen for 2014 afholdes en workshop i november 2013 med deltagelse af

• Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner

• Samarbejdsforum for børne- og ungekultur

• Silkeborg Kulturråd

• Repræsentanter fra Ungdomsplatformen

• Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen

• Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes Analyse og Udvikling

• Repræsentanter fra Byplanafdelingen

• Repræsentanter fra TurismeSilkeborg

Workshoppen indeholder aktuelle oplæg.

Nye partnerskaber og nye samarbejdsformer
Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv skal støttes aktivt og  
kvalificeres gennem etablering af nye partnerskaber og nye samarbejdsformer.

I samarbejde med Silkeborg Kulturråd, kulturaktørerne og udøvende kunst nere  
skal der etableres dialogfora og netværk til støtte for udviklingen af kunst- og 
kulturlivet.

Nye formidlingsformer
I udviklingen af kulturlivet prioriterer vi en øget synliggørelse af nye og 
eksisterende kunst- og kulturtilbud gennem udvikling af nye formidlingsformer 
i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner og Turisme Silkeborg og 
med inddragelse af faglig viden.
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Pulje til støtte for kulturelle  
aktiviteter i forsamlingshusene
I Silkeborg Kommune er der 29 selvejende forsamlingshuse. Husene er meget 
for skel lige, hvad angår alder, størrelse, standard og økonomi.

Flere forsamlingshuse er økonomisk trængte, og det er derfor svært at igang-
sæt te kulturelle aktiviteter, som kan styrke det lokale fællesskab af borgere i 
lokal sam fundene og som kan have positiv indflydelse på forsamlingshusenes 
eksistens.

Der etableres også i 2014 en pulje på 50.000 kr., der giver forsamlingshusene 
mulighed for at udbyde flere kulturelle aktiviteter. Der godkendes retnings-
linjer for bevilling fra puljen. Puljen evalueres i 2014. 

Pulje til støtte for nye initiativer  
til udvikling af kunst- og kulturlivet
Der etableres også i 2014 en pulje på 200.000 kr. til støtte for nye forsøgs ba se-
rede ini tiativer til udvikling af kunst- og kulturlivet. Der sættes der med fokus  
på nye  part nerskaber, der kan understøtte en realisering af sam arbejds pro jek ter 
/part ner skaber mellem udviklere, foreninger, borgere, udøvende kunstnere og 
andre aktører.

Aktiviteten, der ønskes gennemført, skal indeholde elementer af afprøvning af 
nye samarbejdsformer/partnerskaber. Der godkendes retningslinjer for bevilling fra 
puljen i 2014.

Ungepulje til nye aktiviteter
Puljen, der er etableret i 2011, giver mulighed for tilskud på max. 5.000 kr. til kul-
tu rel le aktiviteter for, med og af unge under 30 år. Puljen giver også mulighed 
for tilskud til udlandsrejser, hvor unge søger ny inspiration til deres kunst.  

Puljen på 50.000 kr. administreres fortsat af Silkeborg Kulturråd.

Der udarbejdes en model, der giver mulighed for at tilbyde dialog/rådgivning  
til de unge.
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Fælles markedsføring (Formidling og synlighed)

Projekt ”Fælles markedsføring af kommunens kulturinstitutioner”, som star tede  
i 2012 videreudvikles i 2014, og kulturinstitutionerne opfordres til at afsøge nye  
former for samarbejde om fælles markedsføring. 

Kulturzone (Kultur til alle)

Der er behov for at tænke i alternative faciliteter til kulturelle formål som ek-
sem pelvis udstillinger og koncerter, men også faciliteter, der binder kulturens 
aktører sammen. 

Der gennemføres i 2014 en udviklingsproces, hvor behov og muligheder af dæk-
kes gennem dialog med kulturlivets aktører. På den baggrund udarbejdes en 
idéskitse som udgangspunkt for en fremtidig politisk prioritering. 

I den forbindelse igangsættes i 2014 også følgende konkrete undersøgelser,  
som vil indgå i den samlede vurdering og idéskitse:

A  Ungekulturhus 
Forsøget med kulturhuset Sønderport har vist, at der blandt de unge er et 
meget stort engagement i selvorganiserede aktiviteter. Det undersøges om  
og hvordan de unge fremover kan tænkes ind i fx Campus Bindslevs Plads.

B  Øvelokaler til musik
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for øvelokaler til  
musik – herunder en afdækning af de eksisterende muligheder samt de fak tis ke 
behov og eventuelle barrierer (geografi, økonomi mm) for at benytte de facili te ter,  
der allerede findes. 

Arbejdsgruppen kommer med anbefalinger til evt. nye indsatser.

C  Egnsteater 
Til brug for politisk vurdering og beslutning udarbejdes en analyse om fat ten de  
regler, økonomi m.v. for etablering af et egnsteater i Silkeborg Kommune.  

D  Udstillingsfaciliteter
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afdække eksisterende og nye mulig-
heder for udstilling af lokal billedkunst. 
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Jorn som særlig markør
Jorn som markør for Silkeborg Kommune er en af 24 satsninger i Silkeborg 
Kommunes Udviklingsstrategi, godkendt i januar 2012. 

Satsningens grundidé er, at Jorns univers, idéer, kunst og kunstsamling inde-
hol der et potentiale, der kan omsættes til flere arbejdspladser, flere turister, nye  
former for kulturformidling og kulturaktiviteter samt styrket branding.  

Derfor har Silkeborg Byråd og Region Midt besluttet sammen at gennemføre 
en udviklingsproces (november 2012 – marts 2015), hvor denne idé under søges  
og afprøves i praksis gennem projekter og aktiviteter indenfor 3 hovedspor. 

• Spor 1: Vækstspor, hvor Jorns univers kobles sammen med  
erhvervsliv og forretningsudvikling     

• Spor 2: Nyt Formidlingscenter/Museum Jorn, som centrum  
for innovativ kulturformidling

• Spor 3: Jorn 100 - Fejring af Jorn’s 100 års fødselsdag i 2014,  
så det giver genklang og sætter varige spor

I løbet af udviklingsprocessen skal Jorn udforskes og afprøves  
på følgende felter: 

• Erhvervsliv, turisme og branding

• Kultur, oplevelse og uddannelse

• Kreative partnerskaber mellem kulturinstitutioner og erhverv 

• Byplanlægning, kulturoplevelser og arkitektur

• Nye former for kulturformidling med oplevelser,  
som engagerer og involverer 

I 2014 vil Fejringen af Jorns 100 års fødselsdag have stort fokus. Der er i Kultur-  
og Fritidsudvalgets anlægsoversigt opført rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 
fejring af Jorns fødselsdag i 2014.

Jorn inspirerede aktiviteter med støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget forventes 
at være beskrevet i november 2013 til optagelse i kalenderen over aktiviteter 
med løbende afvikling fra januar 2014.

Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner og kulturelle foreninger inviteres til at 
deltage med aktiviteter. 
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Kulturaftale mellem Østjysk  
Vækstbånd og Kulturministeriet
Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne 
Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på 
nytænkning og udvikling.

Visionen i Kulturaftalen 2012-2015 er at gøre Horsens, Silkeborg, Randers og  
Viborg til levende byer, der emmer af kulturelle aktiviteter og æstetiske op le-
vel ser for alle borgere. 

Kulturaftalen har særligt fokus på tre indsatsområder:

• Den kulturelle byudvikling

• Ungekultur

• Kulturarvsspor

For hvert indsatsområde har en faglig koordinator ansvaret for udviklingen  
af projekter, der gennemføres i de enkelte aftaleår. 

Silkeborg Kommunes engagement i  
Aarhus - Europæisk Hovedstad i 2017
Aarhus Kommune er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Silkeborg Kommune 
har valgt sammen med regionens øvrige kommuner at spille en meget aktiv 
rolle i denne satsning.

Overskriften for satsningen er ”Rethink” – altså ”Gentænk”. Det handler f.eks. 
om at gentænke vore festivaler og vore kulturinstitutioner, om at sætte vores 
kulturpolitik ind i en europæisk sammenhæng, om at skabe nye, spændende 
fora for kulturel aktivitet.

Ansøgningen til 2017-projektet kan findes via dette link:

http://www.swiflet.com/aarhus/bid/bid/1/

I programmet er der udpeget en række fokusområder, hvor Silkeborg bl.a. vil være 
involveret følgende:

• ”Nye Museer” med Museum Jorn 

• ”Nyskabende midtbyprojekter” med Campus Bindslevs Plads 

• ”Kunstlandskaber” med projektet Art to go (Kunstcentret Silkeborg  
Bad i samarbejde med to andre kunsthaller)

• ”12 fuldmånebegivenheder” med Ildfestregatta

• ”Grænsebrydere” med Asger Jorn (udstilling lokalt  
og i internationalt samarbejde)

• “Festivaler” med Riverboat Jazz Festival

Projekterne er allerede løbet i gang i Silkeborg. I 2014 vil vi arbejde  
målrettet på at koble projekterne op på det fælles kulturhovedstadsprojekt
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