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Forord
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 Kulturpolitik for 
2013-2016 for Silkeborg Kommune. 

Gennem kulturpolitikken igangsættes en 
fokuseret udvikling af kulturlivet i Silkeborg 
Kommune. Handleplanen er et aktivt 
værktøj, hvor nye indsatser udpeges årligt 
for at sikre udviklingen med særligt fokus 
på følgende 6 indsatsområder:

•	 Kultur til alle

•	 Ungekultur

•	 Samspil og partnerskaber

•	 Formidling og synlighed

•	 Internationalt samarbejde

•	 Kulturel byudvikling

Nye partnerskaber, samspil, 
netværksdannelse og dialog mellem 
udviklere, foreninger, borgere, 
uddannelsessektor og erhvervsliv vil være 
væsentlige initiativer, der skal i spil for 
at skabe fortsat udvikling af Silkeborg 
Kommunes kunst- og kulturliv.
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Baggrund og proces 
Til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik er der udarbejdet et Idékatalog.

Kataloget er resultatet af en proces, der med overordnet udgangspunkt i Silkeborg Kommunes 
Udviklingsstrategi 2024 og konkret i konferencerne ”Kunstens Maskinrum” i 2011 og 
”Kulturworkshop” i 2012, opsamler forslag og input fra borgere, politikere, administrationen, 
kulturfolk, erhvervsfolk, Silkeborg Kulturråd og Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner.

Alle input og idéer er opsamlet i Idékataloget i en række uprioriterede temaer. Alle forslag kan ses 
på Silkeborg Kommunes hjemmeside. De mange forslag afspejler et stort ønske om og vilje til  
- på et ambitiøst niveau - at skabe forandringer og udvikling på kulturområdet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder og vedtager i forbindelse med den årlige 
budgetlægning en handleplan, der blandt andet med inspiration fra idéerne i Idékataloget sætter 
handling på indsatsområderne. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med Silkeborg Kulturråd 
og de kommunale kulturinstitutioner. 

De årlige handleplaner og implementeringen heraf bygger på kulturpolitikkens værdier: 
mangfoldighed, dynamik, kvalitetsbevidsthed, identitet,  
frivillighed og internationalt udsyn.
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Målsætninger for Handleplan 2015
Silkeborg Kommune har et rigt facetteret kulturliv, der skabes af såvel amatører som professionelle 
aktører, markante kulturinstitutioner, et engageret foreningsliv og et meget stort antal frivillige.

Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv tager derfor afsæt i kommunens eksisterende 
rige kulturliv med kulturinstitutionerne, foreningsliv og engagerede frivillige som bærende fundament.

Konkrete indsatser på lokalt og regionalt plan skal i 2015 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 kvalitetsbevidste frivillige og professionelle, og et stærkt 
internationalt udsyn, der øger dynamikken i kulturlivet, så det udvikler sig i åben dialog med 
omverdenen.

Fokus for 2015 bliver derfor nedenstående målsætninger, som søges indfriet gennem konkrete 
handlinger, der er beskrevet i denne handlingsplan.
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”Talentudviklingen skal styrkes både gennem institutionerne og gennem de foreninger, som arbejder 

med talenter inden for alle kunstarter”  

(Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor vil vi i 2015 styrke talentudviklingen gennem regionale samarbejder og sætte fokus på 
større dialog og sparring mellem Den Kreative Skole og foreninger, der arbejder med talenter.

”Kommunens lokalområder rummer mange unikke historier, som gennem lokalt engagement kan 

få nyt liv og omsættes til aktiviteter og oplevelser.” (Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor vil Silkeborg Arkiv i samarbejde med de lokale arkiver og med brug af ny teknologi og 
formidlingsformer skabe involverende og vedkommende projekter, der fortæller lokalhistorien før 
og nu.

”Fastlæggelse af en markedsføringsstrategi vil være en forudsætning for at gennemføre en målrettet 

formidlingsindsats. Markedsføring af kunst- og kulturtilbud regionalt og internationalt er med til at 

profilere Silkeborg Kommune og tiltrække turister.” (Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor vil vi i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Turisme Silkeborg udarbejde en 
markedsføringsstrategi for kunst- og kulturtilbud. 

”Kvalitet i kulturtilbuddene på alle niveauer skal sikres gennem fokus på udvikling af kommunens 

etablerede kulturliv, dyrke lokale talenter og invitere markante ’kulturfolk’ til kommunen.” 

(Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor har en arbejdsgruppe i 2014 arbejdet på scenarier for styrkelsen af kvaliteten på 
teaterområdet gennem et egnsteater. Dette arbejde fortsætter i 2015. 

7



”Nye partnerskaber på det kulturelle område skal tænkes ud over de lokale og nationale grænser. 

Globaliseringen skaber mulighed for at danne nye netværk og nå ud til nye kulturforbrugere og 

hente inspiration internationalt.” (Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor lægger vi stor vægt på at skabe nye internationale forbindelser i projekter under den 
Europæiske Kulturhovedstad 2017 og i relation til Asger Jorn med en ambition om, at vi kan 
udvikle partnerskaber, der giver mulighed for at søge eksempelvis EU-midler og/eller midler via 
vækstforum.

”Vi vil vise verden den særlige forbindelse mellem Silkeborg og Asger Jorn. Vi vil arbejde for at 

realisere et nyt Museum Jorn, hvor Jorn og hans kunst formidles og opleves på en moderne og 

gentænkt måde” (Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor bakker vi op om Silkeborg Colored by Jorn, der i 2015 fremlægger museumsprogram  
for et nyt Museum Jorn på Søtorvet.  

”Kulturpolitikken sætter retning på den ønskede udvikling, understøtter  Silkeborg Kommunes 

engagement på kulturområdet og synliggør  Silkeborg Kommunes kulturelle  

identitet.” (Kulturpolitik 2013-2016) 

Derfor skal vi sikre grundlaget for den fortsatte udvikling gennem  
en ny kulturpolitik for perioden 2017-2020.  
Den proces vil vi fastlægge i 2015.

8



9 Potteskår blev forvandlet til skøn mosaik i  

Asger Jorns Have på Torvet, 2014
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Kulturlivets aktører

De kommunale institutioner

•	 Silkeborg Bibliotekerne og Silkeborg Arkiv

•	 Den Kreative Skole

De selvejende institutioner

•	 KunstCentret Silkeborg Bad

•	 Museum Jorn

•	 Museum Silkeborg, Blicheregnens Museum, 
Papirmuseet og Silkeborg Bunkermuseum

•	 Jysk Musik og Teaterhus

•	 Aqua

Fora for udvikling og samarbejde

•	 Silkeborg Kulturråd

•	 Samarbejdsforum for børne- og ungekultur

•	 Samrådet af lokalhistoriske arkiver

Foreningslivet

•	 Festivaler og events

•	 Teaterforeninger

•	 Kor og orkestre

•	 Arrangørforeninger

•	 Arbejdende værksteder inden for musik og 
billedkunst
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•	 Kulturhus Silkeborg

•	 Lokalhistoriske foreninger

Mødesteder

•	 Medborgerhuset i Silkeborg 

•	 Medborgerhuset Toftebjerg i Them

•	 Mosaikken i Kjellerup

•	 Lunden

•	 Rampelys

•	 31 forsamlingshuse og 3 sognegårde

De selvorganiserede grupper

•	 Ungekultur

•	 Skatere

•	 Facebookgrupper

Det nystiftede teater, Teater Didasca opførte 
i 2014 forestillingen ”Jorn Rundt”
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Fokus i 2015 på de kommunalekulturinstitutioner

Silkeborg Bibliotekerne og Silkeborg Arkiv
Silkeborg Bibliotekerne er med næsten ½ million brugere igennem dørene den mest besøgte 
kulturinstitution i byen. For at fastholde denne position skal biblioteket være under konstant 
forandring og udvikling. I 2015 vil nogle af bibliotekets fokusområder være:

•	 Virkeliggørelse af visionen om Campus Bindslevs Plads – herunder en række læringsmæssige 
aktiviteter i anledning af grundlovens 100 års jubilæum.

•	 Deltagelse i de to Kulturhovedstad 2017 projekter ”Demokratiets søjler” og ”Campus Bindslevs 
Plads – rethink læring”.

•	 Udvikling af nye læringstilbud til folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

•	 Aktivering af bibliotekets frivilligpolitik.

•	 Søsætning af en ny bibliotekspolitik.

Silkeborg Arkiv er Silkeborgs fælles hukommelse. Gennem indsamling og registrering af den 
lokale kulturarv fra såvel borgere, foreninger og virksomheder som Silkeborg Kommune sikres det, 
at viden, kilder og sammenhænge videregives til eftertiden. Arkivet har de senere år arbejdet aktivt 
på at være til stede på forskellige digitale platforme og sociale medier. I 2015 vil nogle af arkivets 
fokusområder være:

•	 Udvikling af nye formidlingsformer ved brug af ny teknologi  
- Street Museum à la Silkeborg.

•	 Videreudvikling af konceptet med inddragelse af frivillige i arbejdet med  
tilgængeliggørelse på nettet af viden, kilder og tryksager.

•	 Udvikling af nye tilbud til aktiv inddragelse af elever i folkeskolen.
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Den Kreative Skole
Den Kreative Skole tilbyder undervisning i musik, dans, teater, tekst- og billedmedier til alle i hele 
Silkeborg Kommune og har omkring 1400 elever. Skolen er en kommunal musik- og kulturskole 
hvor undervisningen finder sted med stats- og kommunestøtte via lov om musik. I 2015 vil nogle  
af Den Kreative Skoles fokusområder være:

•	 Deltagelse i realiseringen af Campus Bindslevs Plads med samarbejde om læring, kultur og 
kreativitet som vision og proces.

•	 Gennemførelse af samarbejdsaftale med folkeskolen. Implementering og løbende evaluering  
af samarbejdet.

•	 Regionalt og internationalt samarbejde om talentudvikling med indsatsområde på strygerliv  
og strygerorkestermiljø.

•	 Samarbejde med det frivillige kulturliv om talentudvikling.

Skolernes nytårskoncert i Jysk Musikteater, 2014
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Udvikling af kulturlivet

Kulturworkshop
Til inspiration og kvalificering af udviklingen af 
kulturlivet i henhold til handleplanen for 2015 
afholdes en workshop 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 Analyse og Udvikling

•	 Repræsentanter fra Byplanafdelingen

•	 Repræsentanter fra TurismeSilkeborg

Workshoppen indeholder aktuelle oplæg.

Museum Silkeborg har digitaliseret Asger Jorns 
spejderdagbøger, så alle nu har adgang til bøgernes 
tegninger og fortællinger.

Kulturworkshop, 2014 14



Nye partnerskaber og  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 , kulturinstitutionerne og udøvende kunstnere skal der 
etableres dialogfora og netværk til støtte for udviklingen af kunst- og kulturlivet.

Formidling og synlighed
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.

Internationale samarbejder
Vi prioriterer at udvide vores internationale forbindelser gennem konkrete projekter og særligt i regi af 
Europæisk Kulturhovedstad 2017 og i relation til Asger Jorn ved bl.a. at invitere aktører til Silkeborg, 
udvide det virtuelle netværk, fokusere på internationale målgrupper og søge inspiration i udlandet. 

Vi vil udvikle nye internationale partnerskaber med en ambition om, at det kan løftes til et niveau, 
hvor der er mulighed for at tiltrække ekstern finansiering som eksempelvis EU-midler, større fonde 
eller midler fra Vækstforum.

Ny kulturpolitik 2017-2020
Proces for udarbejdelse af Silkeborg Kommunes kulturpolitik 2017-2020 besluttes i efteråret 2015. 

Processen udarbejdes af en tværgående kommunal udviklingsgruppe med repræsentanter fra 
relevante driftsafdelinger og Silkeborg Kulturråd.

Forslag til proces godkendes i økonomiudvalget efter udtalelse i de relevante politiske udvalg. 

Forslag til Kulturpolitik 2017-2020 godkendes efter udtalelse i de relevante politiske udvalg i Byrådet.
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Prof-Silkeborgs udstilling “Kunst for fulde 
gardiner” i glascontaineren på Torvet i 2014.
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Puljer
Pulje til støtte for kulturelle aktiviteter i 
forsamlingshusene
I Silkeborg Kommune er der 31 selvejende forsamlingshuse.

Husene er meget forskellige, hvad angår alder, størrelse, standard og økonomi.

Flere forsamlingshuse er økonomisk trængte, og det er derfor svært at 
igangsætte kulturelle aktiviteter, som kan styrke det lokale fællesskab af borgere 
i lokalsamfundene og som kan have positiv indflydelse på forsamlingshusenes 
eksistens.

Der etableres også i 2015 en pulje på 50.000 kr., der giver forsamlingshusene 
mulighed for at udbyde flere kulturelle aktiviteter. 

Pulje til støtte for nye initiativer til udvikling af kunst-  
og kulturlivet
Der etableres også i 2015 en pulje på 200.000 kr. til støtte for nye forsøgsbaserede 
initiativer til udvikling af kunst- og kulturlivet. Der sættes dermed fokus på 
nye partnerskaber, der kan understøtte en realisering af samarbejdsprojekter/
partnerskaber mellem udviklere, foreninger, borgere, udøvende kunstnere og 
andre aktører.

Aktiviteten, der ønskes gennemført, skal indeholde elementer af afprøvning af nye 
samarbejdsformer/partnerskaber. 

Ungepulje til nye aktiviteter
Puljen, der er etableret i 2011, giver mulighed for tilskud på max. 5.000 kr. til 
kulturelle 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.
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Børnekultur
Samarbejdsforum for Børne- og Ungekultur udarbejder særskilt handleplan for 
børnekulturen, hvor der især lægges vægt på samarbejdet mellem kulturinstitutioner 
og folkeskoler i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform. 

Børn og forældre arbejder med tryk til Børnekultur 

Silkeborgs workshop i glascontaineren, 2014.
18



Lokalhistoriske oplevelser
Kommunens lokalområder rummer mange spændende historier, 
som gennem lokalt engagement kan få nyt liv og omsættes 
til aktiviteter og oplevelser. I dag formidles lokalhistorien af 
bl.a. de lokale arkiver og frivillige, men også eksempelvis 
Silkeborgguiderne, der tilbyder vandringer og ture. Silkeborg Arkiv 
arbejder aktivt på at finde nye formidlingsformer ved brug af ny 
teknologi som eksempelvis apps. I 2014 har arkivet lanceret app’en 
”Jorn i Silkeborg”, der på gadeplan fortæller om Asger Jorn og 
Silkeborg.

Tidskapsler
Gennem projektet ”Tidskapsler” vil Silkeborg Arkiv i samarbejde 
med lokale arkiver synliggøre og formidle de nære værdier og 
historier, der gemmer sig i hverdagen anno 2015. Folkeskolens 
yngste klasser arbejder med at udpege 8-10 af de vigtigste ”ting” 
i deres hverdag. Disse indkapsles (fx i form af fotos eller video) og 
gemmes for eftertiden. Inden kapslerne lukkes vil Silkeborg Arkiv 
og børnebiblioteket udvikle et format for formidling af børnenes 
hverdagskultur anno 2015 med involvering af børnene selv. 
Tidskapslerne kan åbnes igen efter 10 år (eller lige før eleverne går 
ud af folkeskolen) og kaste lys over, hvordan deres hverdagskultur 
har ændret sig i løbet af perioden.

Street Museum
Silkeborg Arkiv vil være primus motor på udviklingen af en ny 
måde at fortælle og opleve lokalhistorien på – et såkaldt Street 
Museum, der er tilgængeligt via fx smartphone, der hvor man står. 
Nye og gamle fotos, video, kort og lyd skal inddrages i fortællingen 
om stedet, og der skal udvikles en formidlingsform, som kan 
bruges på forskellige ruter i et bestemt område eller med et 
bestemt tema. Projektet udvikles i samarbejde med lokale arkiver.

Silkeborg Arkiv flyttede historien op 

i glascontaineren på Torvet, 2014.
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Campus Bindslevs Plads
Parterne bag Campus Bindslevs Plads vil skabe et tværgående og åbent 
læringsmiljø med kreativitet og kultur som særlige drivkræfter. Målet er bedre og 
sjovere læring for flere på tværs af aldersgrupper og institutioner. Byggeriet, der 
skal koble de 6 institutioner på Bindslevs Plads sammen er planlagt med forventet 
færdiggørelse ultimo 2016.

Visionen er, at Campus Bindslevs Plads skal være et spændingsfelt 
mellem læring, kultur og kreativitet. De oplagte synergimuligheder mellem 
samarbejdsinstitutioners forskellige ressourcer, faglige kompetencer og 
nye fysiske rammer skal udnyttes som platform for nye læringsformer og 
kulturproduktion.

De 6 partnere omkring Campus Bindslevs Plads er:

•	 Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset

•	 Den Kreative Skole

•	 Th Langs HF og VUF

•	 Th Langs Skole

•	 Silkeborg Handelsskole

•	 Folkeskolerne i Silkeborg

Rething læring
I projektet RETHINK LÆRING vil parterne udforske, udvikle og implementere 
nye læringsformer og kreative læringsmiljøer. I processen vil parterne opsøge 
og udvikle forbindelser til europæiske aktører, der kan være til inspiration for 
campusprojektet.

I 2015 gennemføres et laboratorium, hvor parterne samarbejder om temaet 
”Demokrati” med udgangspunkt i 100-året for stemmeret og valgbarhed til 
kvinder.
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Elever eksperimenterer med nye læringsformer på Campus Bindslevs Plads
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Kulturskaberne skabte ungekultur med en 

musikfest på havnen, 2014.
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Ungekultur
De mange selvorganiserede unge i Silkeborg Kommune har et stort drive og engagement i 
afholdelse af kulturelle aktiviteter. Kulturpolitikkens fokus er at sikre gode rammer for vækstlagets 
udviklingsmuligheder. 

Ungekulturhus
Kulturhus Silkeborg har fået midlertidigt ophold på Hostrupsgade – foreløbigt indtil udgangen af 
2015. I 2015 undersøges muligheden for, at Kulturhus Silkeborg får en permanents placering og 
politisk placeres under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. 

23



Egnsteater
Et egnsteater i Silkeborg vil ikke blot være svaret på, hvordan vi styrker kvaliteten på 
teaterområdet. Det vil være en mulighed for at skabe helt nye former for kulturtilbud til 
kommunens borgere og sætte Silkeborg på landkortet i både regional, national og europæisk 
sammenhæng. 

I lokalområdet vil et egnsteater ud over at producere og vise et stort repertoire af både børne- og 
voksenteater kunne bidrage med workshops og teateroplevelser i skolerne som et svar på, hvordan 
kulturlivet kan integreres i skolereformen ”åben skole”.

Proces
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Silkeborg Kulturråd, Jysk Musik og Teaterhus, Den 
Kreative Skole og Silkeborg Ny Teater har i 2014 udarbejdet en rapport med scenarier for et 
egnsteater i Silkeborg Kommune. Arbejdet fortsættes med at konkretisere ét af scenarierne i dialog 
med politikere og kulturaktører med henblik på at kunne træffe en beslutning om egnsteater i 
Silkeborg i 2015.

Festival of Wonder på Jysk Musikteater, 2013.24



Markedsføring af kunst og kultur
Markedsføring af kunst- og kulturtilbud regionalt og internationalt skal være med til at profilere 
Silkeborg Kommune som kulturkommune og tiltrække turister.

Fælles markedsføringsstrategi
Silkeborg Kommune og Turisme Silkeborg vil i 2015 facilitere en proces for udarbejdelse af en 
fælles markedsføringsstrategi for kommunens kunst- og kulturtilbud. Strategien skal især tage 
højde for potentialet i den internationale opmærksomhed i forbindelse med den Europæiske 
Kulturhovedstad 2017. 
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Europæisk Kulturhovedstad 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/

Udvikle strategiske projekter frem mod 2017
Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner og kulturelle foreninger har aktuelt seks lokale 
ansøgninger til den første programrunde for strategiske projekter. Svaret på disse ansøgninger 
foreligger ultimo maj 2014. 

Lokale ansøgninger:

•	  Ministeriet for forstyrrelse (Museum Jorn, Turisme Silkeborg, Erhvervsakademi Dania,  
VIA UC læreruddannelsen og Silkeborg Kommune)

•	  Rethink Læring (Campus Bindslevs Plads)

•	  Art to Go (KunstCentret Silkeborg Bad, Brænderigården i Viborg, Kunsthal Aarhus)

•	  Independent Air (Foreningen The Independent Air)

•	  A Technicolor Dream (Den Kreative Skole, Skoleafdelingen)

•	  Ildfest Regatta (Turist- og regattaforeningen, River Art) 

Regionale ansøgninger:

•	  Demokratiets søjler (Silkeborg Bibliotekerne med regionens øvrige biblioteker)

•	  BUM (Børne- og ungekultur i Region Midtjylland)

•	  Europæiske Kulturbørn (6 kommuner i Region Midt)

•	  Urban Lab (en række østjyske kommuner)

•	  Ticket to future festivals (Riverboat m.fl.)

•	  Gentænk folkemusikken (Museum Silkeborg m.fl.)
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The Independent AIR holder artist residence for unge, internationale fotografer i Gjessø, 2014.

Ansøgninger til puljen ”større aktiviteter og arrangementer”
I 2015 vil vi arbejde målrettet på at iværksætte aktiviteter til puljen ”større aktiviteter og 
arrangementer”, herunder:

•	 ”12 fuldmånebegivenheder” med Ildfestregatta

•	 ”Festivaler” med Riverboat Jazz Festival og Festival of Wonder
Projekterne er allerede løbet i gang i Silkeborg. I 2015 vil vi arbejde målrettet på at koble 
projekterne op på det fælles kulturhovedstadsprojekt.

Kommunikation
Silkeborg Kommunes deltagelse i den Europæiske Kulturhovedstad skal synliggøres  
over for borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og politikere.
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By i Mørke, 2014
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Kulturaftale Østjysk Vækstbånd
Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne Horsens, Silkeborg, 
Randers og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænkning og udvikling samt udveksling 
og videndeling.

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

Kulturaftalen har særligt fokus på tre indsatsområder:

•	  Levende ungekultur

•	  Levende byrum

•	  Levende kulturarv

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

Indgåelse af ny aftale
Kulturaftalen udløber i 2015 og parterne arbejder på at sætte rammer for en ny aftale, der indgås i 
2015. 
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Jorn som særlig markør for Silkeborg
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 indeholder 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 undersøges 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: Fejring af Jorn’s 100 års fødselsdag i 2014, så det giver genklang og sætter varige spor

Program for Nyt Museum Jorn
I 2015 afsluttes udviklingsprojektet Silkeborg Colored by Jorn med et program for et nyt museum 
på Søtorvet. Vi bakker op om projektets videreførelse fra museumsprogram til fundraising og 
realisering med involvering af borgere, kulturliv, erhvervsliv, politikere og andre interessenter. 

Samarbejde med Comune di Albissola Marina
Der er i det forløbne år skabt kontakt til Comune di Albissola Marina i forbindelse med 
istandsættelse og åbning af Asger Jorn House Museum. Både Museum Jorn, kultur- og 
fritidsadministrationen samt byrådspolitikere har besøgt Asger Jorns hus i Albissola og mødt 
nøglepersoner i Comune di Albissola Marina. Der er stor interesse for at udvikle et samarbejde 
omkring Asger Jorn og formidlingen af hans keramiske kunst. 
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Casa Museo Jorn, Albisola, åbnede i maj 2014. 31
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