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Forord
Silkeborg Kommune har en vision om at være et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for 
borgerne. For at opfylde den vision har byrådet vedtaget kulturstrategien KULTURSPORET 2017-2024, der gennem 
syv strategiske spor giver sit bud på, hvordan vi i Silkeborg Kommune kan leve det gode liv med et rigt kulturmiljø, 
byliv og en enestående natur. 

• Et kulturliv i udvikling
• Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv
• Synlighed
• Kultur i byrum
• Kunst, kultur & natur
• Børnekultur
• Ungekultur
Kultursporet 2017 – 2024 er alles og gælder for alle kulturaktører i Silkeborg Kommune. Strategien er et 
pejlemærke for alle kulturaktører i Silkeborg – store institutioner såvel som frivillige foreninger, festivaler, 
vækstlag m.fl. Institutioner og øvrige aktører arbejder strategien ind i årlige handleplaner/målsætninger på 
forskellig vis.

Nærværende handleplan gælder for kulturteamet i Silkeborg Kommunes Kultur- og Borgerserviceafdeling. 
Handleplanen skal ses som et appendiks/indstik i den overordnede strategi - Kultursporet 2017 - 2024. 
Kulturteamet arbejder bredt ud blandt Silkeborg Kommunes mange forskellige kulturaktører – både i Silkeborg by 
og blandt aktører i omegnsbyer i kommunen. Kulturteamet arbejder både understøttende og faciliterende samt 
igangsættende og projektledende. 

For både kulturstrategien og de årlige handleplaner udgør nedenstående udsagn den overordnede vision:

Overordnet vision i kulturstrategi og årlige handleplaner

Et markant og mangfoldigt kulturliv, som alle borgere har lyst til at tage del i

Kulturen og kunsten er synlig i byrummet og i naturen

Et dynamisk og frivilligt kulturliv, der drives af dedikerede ildsjæle

Et levende og producerende miljø – amatører, talenter og professionelle kunstnere og aktører imellem

Begivenheder og institutioner med internationalt format – høj kvalitet

I Silkeborg udvikles de traditionsrige festivaler og nye festivaler opstår

Alle børn har som borgere i Silkeborg Kommune lige adgang til deltagelsesmuligheder i kunst- og kulturlivet

Kulturen bliver drivkraft i Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi 3
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Spor 1: Et kulturliv i udvikling

Silkeborg Kommune vil være centrum for det gode liv - en attraktiv, kreativ og dynamisk kommune med unikke 
oplevelser. Det kræver, at vi har gode rammer for udfoldelse af det professionelle såvel som det frivillige og 
foreningsdrevne kulturliv, men også at vi samarbejder på tværs af traditionelle skel. 

Tværgående samarbejder
Det er et overordnet strategisk hovedspor at tænke 
på tværs i implementering af Kultursporet 2017 – 2024. 
Gennem samskabelse og partnerskaber skabes nye 
formater, øget kvalitet og relevans.  

UD&LÆR 
UD&LÆR vers 2 er en del af et 
tværgående samarbejde mellem Kultur- og 
Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- 
og Familieafdelingen. Kulturteamet vil genoptage 
samarbejdet og gentænke UD&LÆR-portalen med 
friske øjne – vi skal fortsat sikre at portalen lever op til 
kravene omkring relevans og kvalitet. Og vi skal sikre 
at der er kendskab til og interesse for UD&LÆR blandt 
aktører i HELE Silkeborg Kommune.

Handling:
• Markedsdag: UD&LÆR markedsdag for lærere og   
 pædagoger i Campushuset. Her har alle udbydere   
 en stand, således at lærere og pædagoger  
 fra skoler og institutioner i hele Silkeborg Kommune  

 kan komme i direkte kontakt med udbyderne og  
 høre om tilbud og muligheder.
• Udvikling af den digitale platform for UD&LÆR.   
 Formålet er fortsat brug, udvikling og udbredelse.   
 Fokus i 2019 er på evaluering af kendskab og brug   
 af portalen samt nye indsatser på kommunikation   
 og synlighed. 

Kultur på recept
Med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen har 
Silkeborg Kommune siden januar 2017 kunnet 
tilbyde langtidssygemeldte og -ledige med let 
til moderat stress, angst og depression Kultur 
på recept: et 10-ugers rehabiliterende forløb, 
hvor borgerne 3 gange om ugen sammen med 
ligesindede deltager i forskellige kulturaktiviteter 
på byens kulturinstitutioner. Målet er at styrke 
deltagernes mentale sundhed og trivsel, at øge 
deres helbredsmestring, og at bringe dem tilbage 
eller tættere på arbejdsmarkedet. Der er tale om 

Spor 1

Et kulturliv i  
udvikling

Indsatser 2019 under Kulturspor 1
- Et kulturliv i udvikling Opfyldt Igangsat På vej i 

gang

UD&LÆR vers. 2 x

Kultur på recept vers. 1 x

Kultur på recept vers. 2 x

Regionalt netværk for kultur og sundhed x

Samarbejde med plejesektoren x

Puljer til kulturelle formål - Forsamlingshuspuljen,  
Pulje til kulturelle arrangementer samt Ungepuljen x
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Spor 2

Særlige markører 
for Silkeborgs 

kunst- og kulturliv

et tværgående samarbejde mellem kommunens 
Kultur- og Borgerserviceafdeling, Sundhedsafdeling 
og Beskæftigelsesafdeling, hvor der med et 
sundhedsfremmende afsæt er fokus på mennesket – 
ikke på sygdommen/diagnosen. 
I 2017 afvikledes 8 forløb med 10-15 deltagere på 
hvert hold. I 2018 afvikledes 8 forløb og i 2019 afvikles 
4 forløb. Målet er, at i alt 200 borgere ved den 3-årige 
projektperiodes afslutning, har gennemført Kultur på 
recept.

Handling:
• Kultur på recept vers. 1. Der afvikles 4 forløb.
• Kultur på recept vers. 2. Der arbejdes    
 tværorganisatorisk i Silkeborg Kommune for   
 at afdække muligheden for om og hvordan Kultur på  
 Recept bedst muligt kan videreføres    
 og forankres – her gentænkes organisering,   
 økonomi, målgruppe, model mm.
• Regionalt netværk for kultur og sundhed.  
 Med  inspiration fra Kultur på recept afprøver   
 flere kommuner i Region Midtjylland pt. borger- 
 rettede indsatser på tværs af kultur-, beskæftigel-  
 ses- og sundhedsområdet. Kultur- og Borger- 
 serviceafdelingen ansøger i samarbejde med   
 Sundhedsafdelingen om midler ved Region   
 Midtjylland til at etablere et tværkommunalt   
 vidensnetværk for kultur-, sundheds- og    
 beskæftigelsesområdet.

Samarbejde med plejesektoren
Kultur og Borgerserviceafdelingen har de seneste 
år initieret flere borgernære kulturprojekter i 
plejesektoren i Silkeborg Kommune. 

Handling:
• Samarbejde med plejesektoren. De borgernære   
 projektsamarbejder fortsætter og udnyttes   
 til at initiere nye samarbejder mellem plejesektor  
 og kultursektor.

Puljer
Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsliv er præget af 
et stærkt foreningsliv, netværk og selvorganiserede 
grupper. Det er en hovedprioritet i kulturhandleplan 

2019 at understøtte disse – både økonomisk, med 
faglig sparring og med anden relevant støtte.

Indsatsen tager udgangspunkt  
i tre økonomiske puljer:

Pulje til aktiviteter i forsamlingshuse
Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget ønsker, at alle 
områder af kommunen har et godt kulturudbud. 
Derfor afsætter udvalget igen i 2019 midler til en 
forsamlingshuspulje, der giver forsamlingshusene 
mulighed for at udbyde flere kulturelle arrangementer, 
som kan styrke det lokale fællesskab og have en 
positiv indflydelse på forsamlingshusenes eksistens. 
Puljen er på 76.000 kr.

Pulje til offentlige kunst og kulturarrangementer
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter 
hvert år en pulje til støtte til offentlige kunst- og 
kulturarrangementer efter ansøgning. Foreninger eller 
fonde med vedtægter har mulighed for at søge om 
støtte til et arrangement. Målet med de frie kulturelle 
midler er, at så mange borgere som muligt i Silkeborg 
Kommune får mulighed for at opleve og deltage i de 
støttede kulturarrangementer. Puljen er i 2019 på 
1.021.000 kr.

Ungepuljen
For at støtte op om kulturaktiviteter for unge, afsætter 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget årligt et beløb til 
kulturaktiviteter, som arrangeres af unge. Der kan søges 
indenfor hele kulturområdet, og der prioriteres originale 
aktiviteter, som skal være appellerende og aktiverende 
for publikum. Ansøgninger og bevillinger administreres 
af Silkeborg Kulturråd. Der er i 2019 51.000 kr. i puljen. 
Der kan bevilges op til 5.000 kr. pr. aktivitet. 

Handling:
• Rådgivning og afgørelse af ansøgninger om tilskud.
• Kvalificering af ansøgninger til politisk behandling.
• Udbetaling af bevilgede tilskud.
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Spor 2: Særlige markører for  
Silkeborgs kunst- og kulturliv

Silkeborg Kommune vil være kendt for kulturtilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau med 
kulturoplevelser for alle, hvad enten man interesserer sig for rytmisk musik, verdenskunst eller kulturarv. Vi har 
flere store potentialer og særlige kendetegn for Silkeborg, som i de kommende år kan udvikle sig til markante 
kultursatsninger.

Styrket netværk og samarbejder –  
institutionelle aktører
Silkeborgs kunst- og kulturliv præges af stærke 
selvejende og kommunale institutioner: Museum Jorn, 
Museum Silkeborg, KunstCentret Silkeborg Bad, Jysk 
Musikteater og Kedelhuset, Silkeborg Bibliotekerne, Den 
Kreative Skole, Ungekulturhuset Amaliegade 1B m.fl.

Handling:
• Kulturteamet afholder nytårsmøde og faciliterer   
 dialogmøder med ovennævnte samt øvrige   
 interessenter. Formålet er tværgående kendskab,   
 samarbejde og udvikling. 

Styrket netværk og samarbejder - festivaler, 
foreninger, frivillige og vækstlag
Silkeborg Kommune har et rigt foreningsliv indenfor 
kunst og kultur. Foreninger, festivaler, vækstlagsmiljøer 
og ildsjæle gør en stor og vigtig indsats, som markerer 
Silkeborgs Kommunes kulturliv både indadtil og 

udadtil. Kultur og Borgerserviceafdelingen ønsker at 
understøtte udviklingen blandt foreninger, frivillige og 
græsrødder – både organisatorisk, indholdsmæssigt, 
økonomisk og markedsføringsmæssigt.

Handling:
• Kulturteamet stiller sig i videst muligt omfang   
 til rådighed med konsulentbistand og sparring   
 i det omfang og med det formål foreninger  
 og frivillige måtte ønske. Bl.a. kan kulturteamet   
 understøtte foreninger med viden og værktøjer  
 ift. synlighed og markedsføring, eventkoordination,   
 viden om og kendskab til øvrige relevante    
 interessenter mm.
• Kulturteamet faciliterer nytårsmøde og andre   
 dialogmøder for foreninger, frivillige og vækstlag.

Indsatser 2019 under Kulturspor 2 – Særlige markører 
for Silkeborgs kunst- og kulturliv Opfyldt Igangsat På vej i 

gang

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører x

Styrket netværk og samarbejder – Festivaler,  
foreninger, frivillige og vækstlag x

Evaluering og ny rammeaftale med Jysk Musikteater  
til ikrafttræden 1.1.2020 x

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole x

Nordre Fælleshus // Kulturhus Alderslyst x

Understøttelse af udviklingstiltag  
ifm. Silkeborg Ildfestregatta x

Oversigt over et udvalg af foreninger, festivaler og 
vækstlagsmiljøer i Silkeborgs Kommunes kunst- og 
kulturliv: 

Festivaler i Silkeborg tæller bl.a:
KK44 festival, Riverboat Jazz Festival, Hede Rytmer, 
Silkeborg Classic, Tange Sø Festival, Festival of 
Wonder, Noget Bedre festival, Street-Art festival, 
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival og 
Silkeborg Ildfestregatta.

Musikforeninger, arrangører og musikliv i Silkeborg 
tæller bl.a.: 
Rampelys, Muffis, B´Sharp, Frokostjazzen, 
Musikrampen, Up Come, Hverdagslive, Silkeborg 
Vise Verse klub, Kulturstafetten, Silkeborg Blæserne, 
Musical Silkeborg, Lydpotten, Kedelhuset, SIF, KFUM 
og OperaVoce.

Billedkunstmiljøet i Silkeborg tæller bl.a.:
Grafisk Værksted, DRIFT, Åbne Atelierdøre,  
Spor Kunsten og Faktor 13

Teater og scenekunst i Silkeborg tæller bl.a.:
Festival of Wonder, Hakkehuset, Teater Magistraten, 
King of Jutland, Silkeborg Ny Teater, Silkeborg 
Teaterkreds, Thorning Friluftsspil og Perronteatret.

Evaluering og ny rammeaftale med Jysk Musikteater
Der skal fra 2020 være indgået ny rammeaftale mellem 
Jysk Musikteater og Silkeborg Kommune. Der vil 
blive udarbejdet evaluering i foråret 2019, som skal 
danne grundlag for arbejdet frem mod indgåelse af ny 
rammeaftale.

Handling:
• Kulturteamet involverer sig i arbejdet med    
 evaluering af gældende rammeaftale.
• Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og    
 Teaterhuset, Silkeborg indgår ny rammeaftale.

Understøtte strategisk udvikling - Den Kreative Skole
Med afsæt i Kulturministeriets rapport om Musikskoler 
i Danmark arbejder Den Kreative Skoles bestyrelse og 
daglige ledelse med udvikling af skolen. Kulturteamet 
understøtter arbejdet.

Handling:
• Kulturteamet indgår i løbende dialog med bestyrelse og   
 ledelse med henblik på udvikling af Den Kreative Skole. 

Nordre Fælleshus // Kulturhus Alderslyst
I september 2019 står Nordre Fælleshus/Kulturhus 
Alderslyst (navn endnu ikke afklaret) klar til indvielse 
og ibrugtagen. Kulturteamet afsøger mulige 
driftsmodeller for huset, som skaber mest muligt liv og 
aktivitet, og som sikrer en værtskabsfunktion, som kan 
imødekomme ønsket om en inkluderende og rummelig 
atmosfære til gavn for lokalområdets beboere og 
brugere af huset. 

Handling:
• Kulturteamet udarbejder koncept for driftsmodel og  
 værtskab i Nordre Fælleshus/Kulturhus Alderslyst   
 og arbejder med politisk forankring og opbakning.

Understøttelse af udviklingstiltag ifm.  
Silkeborg Ildfestregatta
Kulturteamet samarbejder med Silkeborg Kommunes 
Analyse og Udviklingscenter om at udvikle  
Silkeborg Ildfestregatta. 

Handling:
• Iværksættelse af Open Call proces.
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Spor 3

Synlighed Spor 3: Synlighed

Silkeborg Kommunes mange kulturinstitutioner, foreninger, professionelle og amatører byder på en 
mangfoldighed af kulturtilbud. Det er afgørende at kommunens kulturtilbud er synlige og tilgængelige for borgere 
og gæster i kommunen.

Digital platform for kulturtilbud
Er det muligt at etablere en samlet digital platform, 
der på en let og overskuelig måde kan kommunikere 
de mange kulturtilbud i Silkeborg Kommune, evt. i et 
driftssamarbejde med flere andre kommuner i Region 
Midtjylland? 

Handling:
• Desk-research og øget vidensgrundlag. Bl.a.   
 afdækkes erfaringer i lignende kommuner,   
 yderligere kvalificering af formål, interessenter i   
 projektet, finansieringsbehov, business case mv.

Synlighed på sociale medier, radio,  
mediesamarbejder mm.
Kulturteamet understøtter synlighed af kultur 
i Silkeborg på sociale medier. Kulturteamet 
kommunikerer med borgerne om de udviklingstiltag, 
der foregår på kulturområdet. 

Handling:
• Drift af Facebooksiden og Instagramprofilen  
 ”Kultur i Silkeborg Kommune”.
• Understøtte med indhold til øvrige relevante sider:   
 Det Sker i Silkeborg, Midtjyllands Avis, Silkeborg   
 Kommune m.fl. 
• Kulturkonsulent eller Kultur- og Borgerservicechef   

 optræder hver uge i Radio Silkeborg med omtale af   
 udvalgte kulturaktiviteter.
• Uddeling af kulturpriserne ifm. Nytårskoncert.
• Understøttelse af kulturdelen af Silkeborgs Bedste.

Projekt Øget Synlighed. Eksperimenter og nye tiltag
Kan vi gøre kulturen mere synlig i Silkeborg Kommune 
– både for publikum og aktører i Silkeborg by og for 
publikum og aktører i omegnsbyer? Medieforbrug og 
dialog mellem borgere, kulturaktører og kommune 
udvikler sig og forandrer sig markant i disse år. 
Hvordan kan vi i denne udvikling arbejde proaktivt 
og opnå større synlighed og kendskab til relevante 
kulturtilbud? 

Handling:
• Eksperimenter og nye tiltag. Kulturteamet er   
 undersøgende og afprøvende på nye kommuni- 
 kations- og synlighedstiltag. Bl.a vil kulturteamet  
 forsøge at indgå samarbejder med Event Silkeborg og  
 andre, som skal styrke synligheds-indsatser blandt   
 små og store kulturaktører. 

Øget synlighed i byrum gennem events, kreativ 
oppyntning, kunst, bannere mm. 
I 2019 videreudvikler vi tiltag og kreative formater for 
at synliggøre kunst- og kulturtilbud i byen. 

Indsatser 2019 under Kulturspor 3 – Synlighed Opfyldt Igangsat På vej i 
gang

Digital platform for kulturtilbud (afdække behov, 
muligheder og løsninger) x

Synlighed på sociale medier, radio,  
mediesamarbejder mm. x

Projekt øget synlighed. Eksperimenter og nye tiltag. 
Bl.a. nye samarbejder med Event Silkeborg og andre. x

Øget synlighed i byrum gennem nye samarbejder, 
events, kreativ oppyntning, kunst, bannere mm. x
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Spor 4/5: Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og natur)

Silkeborgs byrum er under forandring. Nye torve, gågader og pladser samt nye byrum og anvendelsesmuligheder 
ved søfronten. Silkeborgs natur er unik og en identitetsmarkør for hele Silkeborg Kommune – både indadtil og 
udadtil. Ligeså er byrum i omegnsbyer under forandring og udvikling.
Vi ønsker at styrke kunst og kultur i det offentlige rum – i både byrum og natur. På nationalt plan er erfaringerne 
med kunst i byrum og natur, at kunsten medvirker til at styrke den lokale identitet, skabe dialog og refleksion samt 
øge borgernes livskvalitet. Kunsten kan med andre ord synliggøre fælles historier og samle borgere og erhvervsliv 
om udviklingen af de offentlige rum.

Strategi for kunst i det offentlige rum
Kultur- og Borgerserviceafdelingen har behov for en 
strategi for kunst i det offentlige rum. En strategi vil 
styrke sammenhæng og synergi mellem de mange 
forskellige projekter, som på hver deres måde har at 
gøre med kunst i det offentlige rum. Strategien skal 
kunne kvalificere nye tiltag indenfor f.eks. street art, 
udsmykningsopgaver og eksperimenter. Strategien 
kvalitetssikrer og skaber overblik, mening og fremdrift. 

Handling:
• Kulturteamet vil i løbet af 2019 udarbejde strategi   
 for kunst i det offentlige rum.  

 I strategiudarbejdelsen vil flere interessenter   
 inddrages - herunder Silkeborg Kommunes Plan  
 og Bygsektion, Naturstyrelsen mfl. 

Silkeborg Billedkunstråd
Skal Silkeborg Kommune have et professionelt 
billedkunstråd? Billedkunstrådets opgave ville 
blandt andet være at agere bindeled og rådgive 
mellem billedkunstnere, det administrative system 
og politikere. Billedkunstrådet kan også igangsætte 
projekter - herunder seminarer, udstillinger, 
workshops og lignende, der kan styrke det lokale 
kunstmiljø.

Spor 4-5

Kunst og kultur i 
det offentlige rum 

(byrum og natur)

Indsatser 2019 under Kulturspor 4 & 5 – Kunst og kultur 
i det offentlige rum (byrum og natur) Opfyldt Igangsat På vej i 

gang

Strategi for kunst i det offentlige rum X

Silkeborg Billedkunstråd X

Street-Art Festival X

Udstillingsfaciliteter til billedkunsten X

Levende byrum – samarbejder og nye formater for 
events, handel og liv på torve, pladser, gårde mm. X

Arrangementer og events (Prinsens Musikkorps Master 
Series, Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i Indelukket, 
Børnenes kulturdag, Alderslyst Action, Kjellerup Byjubi-
læum, Zulu sommerbio, Folkemøde, Gadeteaterfestival, 
m.fl.)

X

Eksperimenter og nedslag - kunst, kultur og natur X
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Spor 6

BørnekulturHandling:
• Kulturteamet vil i 2019 afdække muligheden for og   
 relevansen af at etablere et professionelt    
 billedkunstråd med støtte fra Statens Kunstfond.

Street-Art Festival
Kulturteamet er i dialog med foreningen Silkeborg 
Street-Art Festival som ønsker at søsætte en ny, 
årligt tilbagevendende street-art festival. I dialog med 
initiativtagerne til festivalen udvikles et festivalformat, 
der bryder med de gængse rammer, involverer bredt 
og forankres i Silkeborg.

Handling:
• Organisering, planlægning og afvikling af ny street-  
 art festival i samarbejde med foreningen bag   
 Silkeborg Street-Art Festival eller i udvikling og  
 samarbejde med øvrige institutioner, aktører og  
 handelsliv i Silkeborg.

Udstillingsfaciliteter for billedkunsten i Remisen
De lokale billedkunstnere, etablerede såvel som 
ikke-etablerede, har et stort behov for lokale 
udstillingsfaciliteter. I løbet af 2018 er der blevet 
kortlagt og præsenteret en række mulige faciliteter 
og driftsmodeller. I 2019 fortsættes arbejdet med at 
komme i mål med nyt sted for billedkunstmiljøet i 
Silkeborg. Konkret arbejdes der med Remisebygningen 
på sydsiden af banelegemet ved Silkeborg Banegård. 

Levende Byrum 
Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk 
udviklingssamarbejde mellem Silkeborg, Horsens, 
Randers og Viborg Kommune. I regi af Østjysk 
Vækstbånd har kulturteamet i 2019 fokus på nye 
samarbejder og anvendelsesformer af byrum. 

Handling:
• Bindslevs Plads. Fortsættelse af strategisk og   
 praktisk indsats med fokus på udvikling af byliv på   
 Bindslevs Plads 
• Bios Gård. Et byrum, der er i sin indledende fase   
 af et strategisk byrumsudviklingsforløb. I tæt   
 samarbejde vil Silkeborg Kommunes Plan og  
 Bygsektion og Kultur og Borgerserviceafdelingen   
 igangsætte kulturelle eksperimenter, der skal   
 udvikle dette byrums      

 anvendelighed og kvaliteter – og synliggøre   
 potentialer og nye anvendelsesformer. 
• Sydlig ende af Tværgade mod Bindslevs Plads.   
 For at understøtte nye forbindelser i byrummet vil   
 Silkeborg Kommunes Plan og Bygsektion og Kultur   
 og Borgerserviceafdelingen i 2019 eksperimentere   
 med det fysiske miljø i den sydlige ende af    
 Tværgade mod Bindslevs Plads. I en udstrækning  
 på ca. 100 m. vil der blive igangsat midlertidige og   
 permanente tiltag ift. belægning, vægge og lys.

Arrangementer og events
Kultur og Borgerserviceafdelingen er primær afsender 
på en række kultur- og kunstbegivenheder igen i 2019. 
Der vil være fokus på kunstnerisk kvalitet, økonomi, 
relevans og tilgængelighed for flest mulige. 

Handling:
• Kulturteamet er i 2019 bl.a. involveret i Prinsens   
 Musikkorps Master Series, Alderslyst Action,   
 Børnebiffen, Sommerkoncert i Indelukket, Børnenes  
 Kulturdag, Zulu Sommerbio, Folkemøde og   
 Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Eksperimenter og nedslag -  kunst, kultur og natur
Kultur og Borgerserviceafdelingen er opsøgende 
og igangsættende omkring eksperimenter og 
nedslag. Det kunne være skulpturer i landskabet, nye 
arrangementsformer i naturen mm.
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Spor 6: Børnekultur
I Silkeborg Kommune har vi en mangeårig tradition for at arbejde med børnekultur på alle niveauer. På 
afdelingsniveau på tværs af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen 
og på basis af samarbejder med netværk dannet i daginstitutions- og skoleregi samt i kulturaktørregi. 

Samarbejdsforum for børnekultur
I samarbejdsforum for børnekultur lægges der op til 
helhedstænkning og dynamisk samspil mellem Kultur- 
og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og 
Børne- og Familieafdelingen. Med samarbejdsforum 
for børnekultur forventes det, at der tænkes i helheder. 
Der udvikles for fremtiden, samtidig med at der i nuet 
gives optimale betingelser for at børn i Silkeborg 
Kommune kan opdage og finde mening ved kunstens 
og kulturens særlige værdier. Samarbejdsforum for 
børnekultur er et tværgående udviklingsforum hvor 
børn, kultur, kunst, læring og trivsel tænkes sammen 
og gives form. 
Samarbejdsforum afgiver årlig handleplan/status, 
der behandles af styregruppen. Der kan efter behov 
inddrages andre relevante ressourcepersoner og 
stilles forslag om tværgående arbejdsgrupper. 

Handling:
• Levere tænkning, kommunikation og inspiration   
 vedrørende børnekultur. 
• Opsøge, opsamle, generere og formidle ny viden.
• Involvere og udvikle nye partnerskaber.
• Arbejde med udvikling af børnekulturen i hele   
 Silkeborg Kommune.

Børnekultur i et hverdagsperspektiv
Kulturteamet retter fokus mod børnekultur i et 
hverdagsperspektiv – altså på et integreret og 
inkluderende kulturliv i dagtilbud, i skolen, i fritiden 
med familien, i kulturinstitutionerne samt i lokale 
sammenhænge. 

Handling:
• Kulturteamet undersøger fremtidige muligheder   
 for at åbne byrum op for børns udtryk, filmvisninger,  
 koncerter mm. 
• Kulturteamet understøtter kulturinstitutionernes   
 udvikling af kulturtilbud til børn.
• Kulturteamet styrker formidling og synlighed af   
 kulturtilbud til børn.
• Kulturteamet undersøger muligheden for et sam-  
 arbejde med Limfjordsteatret omkring deres projekt   
 “Magi i dagplejen”. Lokale dagplejemødre deltager  
 og får konkrete værktøjer til hvordan de kan bruge  
 rekvisitter i hjemmet, fortælleteknikker og historie-  
 fortælling i det daglige arbejde med de helt små børn.

Børnekultur med familien i fokus
Silkeborg Kommune ønsker at skabe de bedste 
betingelser for, at alle børnefamilier i kommunen 
har mulighed for at opleve kunst og kultur – og være 
fælles om oplevelserne. Kulturteamet ønsker i det 

Indsatser 2019 under Kulturspor 6 – Børnekultur Opfyldt Igangsat På vej i 
gang

Samarbejdsforum for børnekultur x

Børnekultur i et hverdagsperspektiv x

Børnekultur med familien i fokus x

Out-door som en del af børnekultur x

hele taget at optimere og gentænke kommunens 
børnekulturelle profil i forhold til synlighed, muligheder 
og kvalitet og dermed gøre kommunen til et endnu 
mere attraktivt sted at være og leve – og flytte til. 

Handling:
• Kulturteamet sætter fokus på familien som kultur-  
 forbruger.  Fokus er på synlighed og kendskab til alle   
 de mange familieorienterede arrangementer, forløb   
 mm, som udbydes af institutioner og øvrige aktører,   
 f.eks. den årligt tilbagevendende Børnenes Kulturdag.
• Mulighederne for nye, stedsspecifikke, kulturelle   
 oplevelser for familien undersøges.  Erfaringerne   
 fra udstillingen ”Ønskeøen” på Odden, lægger   
 op til at sætte børnekulturen i spil med de bynære   
 naturområder.

Out-door som del af børnekultur
Kultur og Borgerserviceafdelingen vil afsøge 
muligheder for i højere grad at binde bånd mellem  
outdoor tænkningen i Silkeborg Kommune og indsatser 
omkring børnekultur. Det giver mening at tænke de to 
spor sammen, fordi der på denne måde kan drages 
nytte af hinandens erfaringer og igangsætte nye for-
mater for samarbejde - både blandt kommunens mange 
aktører på de to områder og internt i forvaltningen. 

Handling:
• Kulturteamet er opsøgende og forsøger i højere   
 grad at tænke naturen, udendørsområder og   
 udeaktiviteter ind i børnekulturelle planer. For  
 eksempel at sætte fokus på out-door tænkningen  
 i forbindelse med videreudviklingen af UD&LÆR.
• Kulturteamet iværksætter og understøtter    
 kulturarrangementer under åben himmel - f.eks.   
 friluftsteater og børnekoncerter i Indelukket, kulturløb  
 på Odden, børneudstilling langs Gudenåen mm.
• Sansevandringer: Kulturteamet samarbejder   
 med Børne- og Familieafdelingen om workshopdage  
 for pædagoger og lærere. En professionel vandrer   
 giver deltagerne konkrete redskaber til hvordan   
 bevidste vandringer kan bruges til at opleve   
 naturen og lokalområdet på en helt ny måde.   
 I foråret 2019 foregår den første planlagte    
 workshop-dag i Gjern. Alle interesserede lærere og  
 pædagoger i Silkeborg kommune kan deltage. 
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Spor 7: Ungekultur
Ungekulturen er en kreativ dynamo i kulturmiljøet i Silkeborg Kommune. Der foregår en lang række stærke tiltag 
og arrangementer i vækstlagsmiljøer i kommunen. 

Ungekulturhus Amaliegade 1B
I efteråret 2018 åbnede Ungekulturhuset Amaliegade 
1B ved Bindslevs Plads. Formålet med at etablere et 
nyt ungekulturhus ved Bindslevs Plads er at styrke 
ungemiljøet, uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet omkring 
Bindslevs Plads og i Silkeborg. Det er målet, at det 
nye ungekulturhus bliver et uformelt mødested, hvor 
unge kan danne nye relationer og netværk på tværs 
af de forskellige ungemiljøer. Husets rammer giver 
mulighed for at udfolde sig kreativt i et selvbestaltet 
kulturproducerende miljø, og den primære målgruppe er 
unge i alderen 13-25 år.

Handling:
• 2019 bliver det første driftsår i Ungekulturhuset. Der  
 indledes samarbejder med Silkeborgs ungemiljøer   
 og kulturmiljøer, således at ungekulturhuset bliver  
 set som en samlende kraft for ungekultur  
 i kommunen. 
• Forankring af Levende Ungekultur, som en del af   
 Østjysk Vækstbånd, i huset. 

Kulturskaberuddannelse
I de seneste år har Silkeborg Kommune tilbudt og 
gennemført kulturskaberuddannelse i regi af Østjysk 
Vækstbånd.

Handling:
• I 2019 gentænkes og udvikles uddannelsen markant  

 med det formål at øge relevans, appel og transfer-  
 værdien af indsatsen, hvor ung-til-ung perspektivet   
 er i centrum. 

Projektværksted
I projektværkstedet vil unge kunne få konkret 
vejledning og rådgivning til at lave Kulturprojekter. 
Udover kvalificeret voksensparring, arbejdes der også 
her ind i et ”ung-til-ung” perspektiv, hvor værkstedet 
bemandes af en ældre og erfaren ung.

Handling:
• Projektværkstedet vil understøtte både nye og   
 allerede eksisterende events og har et særligt fokus  
 på at skabe liv på Bindslevs Plads. 

Netværk for unge kulturaktører
I Silkeborg er der en lille gruppe af kulturprodu-
cerende unge i alderen 18 – 30, som bidrager væsent-
ligt til Silkeborgs ungekulturliv og kulturliv generelt. 
Der ønskes etableret et netværk, der kan understøtte 
denne gruppes fortsatte udvikling og engagement. 
Om netværket skal være forenings-organiseret eller 
organiseret på anden vis, står endnu ikke klart. 

Handling:
• Der vil i 2019 blive eksperimenteret med forskellige 
samarbejdsformer. Input fra afholdt aktørmøde vil indgå 
i etablering af samarbejdsformer.

Spor 7

Ungekultur
Indsatser 2019 under Kulturspor 7- Ungekultur Opfyldt Igangsat På vej i 

gang

Ungekulturhus Amaliegade 1B x

Kulturskaberuddannelse x

Projektværksted for unge kulturaktører x

Netværk for unge kulturaktører – alder 18 – 30 x
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