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Forord

Silkeborg Kommune har en vision om at være et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for bor-
gerne. 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. 

1. Et kulturliv i udvikling

2. Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv

3. Synlighed

4. Kultur i byrum

5. Kunst, kultur & natur

6. Børnekultur

7. 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 forskellige vis.

Nærværende handleplan gælder for kulturteamet i Silkeborg Kommunes Kultur- og Borgerserviceafdeling. Handlepla-
nen skal ses som et appendiks/indstik i den overordnede strategi - Kultursporet 2017 - 2024. Handleplan 2020 bygger 
videre på handleplan 2019. Kulturteamet arbejder bredt ud blandt Silkeborg Kommunes mange forskellige kulturaktø-
rer. Kulturteamet arbejder primært understøttende og faciliterende men også igangsættende og projektledende. 

Handleplanen er vedtaget efter drøftelser og input fra Silkeborg Kulturråd og Kultur- , Fritids- og Idrætsudvalget. 

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.

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



Spor 1

Et kulturliv i  
udvikling



5

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

Indsatser 2019 under Kulturspor 1 – et kulturliv i udvikling

 

Igangsatte indsatser:

UD&LÆR vers. 2.

Samarbejde med plejesektoren.

Administration og øget synlighed af puljer til kulturelle formål.

 

Indsatser på vej:

Kultur på recept vers. 2.

Regionalt netværk for kultur og sundhed.

Kortlægning og udarbejdelse af udviklingsplan for rytmisk musikmiljø i Silkeborg Kommune.

Understøttelse af Silkeborg Kulturråd.

Etablering og drift af midlertidigt udstillingssted for billedkunstmiljø.

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

UD&LÆR vers. 2 x

Kultur på recept vers. 2 x

Regionalt netværk for kultur og sundhed x

Samarbejde med plejesektoren x

Administration og øget synlighed af puljer til kulturelle formål x

Kortlægning og udarbejdelse af udviklingsplan for rytmisk  
musikmiljø i Silkeborg Kommune x

Understøttelse af Silkeborg Kulturråd x

Etablering og drift af midlertidigt udstillingssted for billedkunstmiljø x

UD&LÆR 

UD&LÆR vers. 2 er en del af et tværgående samarbejde 
mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafde-
lingen og Børne- og Familieafdelingen. I 2020 vil samar-
bejdspartnerne fortsat gentænke UD&LÆR-platformen 
– vi skal sikre at platformen lever op til kravene omkring 
relevans og kvalitet for både lærere, pædagoger, udby-
dere og børn i hele Silkeborg Kommune. 

Handling:

• Markedsdag: Succesen med UD&LÆR markedsdag 
for lærere og pædagoger i Campus Bindslev 
gentages i 2020. Her har alle udbydere en stand, 
således at lærere og pædagoger kan komme i 
direkte kontakt med udbyderne og høre om tilbud og 
muligheder. 

• Udvikling af den digitale platform for UD&LÆR. 
Formålet er brug, udvikling og udbredelse. Fokus 

i 2020 vil være at sikre muligheder for at indsamle 
data om hvor mange forløb der finder sted, hvem 
der booker dem osv., samt evaluering af kendskab 
og brug af platformen samt nye indsatser på 
kommunikation og synlighed. 

• Etablering af samarbejde med Den Vestdanske 
Filmpulje om projekt Point of View, som er et 
læringsforløb for lærere og elever i Silkeborgs 
folkeskoler.

• Udbygning og udvikling af samarbejdet med 
Levende Musik i Skolen. I 2019 har kulturteamet 
etableret et samarbejde med Levende Musik i 
Skolen – det nationale læringscenter for koncerter 
og læring – og målet er at dette samarbejde 
fortsættes og udvikles i 2020. 
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Kultur på recept version 2

I perioden 2016-2019 har ca. 200 borgere gennemført 
Kultur på recept. På baggrund af de positive resultater, 
der er blevet genereret under pilotprojektet, har Kultur- 
og Borgerserviceafdelingen, Sundheds- og Omsorgsaf-
delingen samt Beskæftigelsesafdelingen samarbejdet 
omkring en forankring af tilbuddet: Silkeborg Kommu-
nes Byråd har bevilliget midler til at fortsætte projektet 
yderligere et år (2020) med henblik på udvikling af en 
model for forankring af projektet i Silkeborg. 

Handling:

• Udvikling af ny model for kultur på recept.

• Juni 2019 fik Silkeborg Kommune og ni andre 
midtjyske kommuner samt Aarhus Universitet 
tilsammen bevilliget 1,1 mio. kr. fra Region 
Midtjylland til etablering af et regionalt 
netværk på tværs af kultur-, sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Formålet er at styrke 
samspillet mellem de tre fagområder på tværs af 
regionen, og netværket kan blandt andet være med 
til at understøtte forskning og evidens, der kan 
kvalificere praksiserfaringerne fra Kultur på recept. 
Der afholdes 2 netværksseminarer hhv. forår og 
efterår 2020

Samarbejde med plejesektoren

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

Handling:

• De borgernære projektsamarbejder fortsætter og 
udnyttes til at initiere nye samarbejder mellem 
plejesektor og kultursektor.

Kulturpuljer

Silkeborg Kommunes kultur- og fritidsliv er præget af 
et stærkt foreningsliv, netværk og selvorganiserede 
grupper. Det er en hovedprioritet i kulturhandleplan 
2020 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 2020 midler til en forsamlings-
huspulje, 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 kulturarrange-
menter 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 kulturar-
rangementer. 

Kulturteamet vil i 2020 sætte ekstra fokus på puljens 
synlighed og fortsat indgå i tæt dialog med ansøgere 
til puljen – store som små. Puljen er i 2020 på 1 mio. 
kr. Synlighedsindsatsen vil tage afsæt i opdatering af 
afsnittet om puljer på hjemmesiden silkeborg.dk samt 
gennem plakater og anden synlighed i det offentlige 
rum.

Ungepuljen

Ungepuljen bliver delt og administreret af Ungekultur-
huset og Silkeborg Kulturråd.

Handling:

• Øge synlighed af kulturpuljer, bl.a. ved revidering af 
struktur og indhold på kommunens hjemmeside samt 
ved plakatophængning mv.

• Rådgivning og afgørelse af ansøgninger om tilskud.

•  Kvalificering af ansøgninger til politisk behandling.

• Udbetaling af bevilgede tilskud.
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Rytmisk musikmiljø i Silkeborg Kommune

Kortlægning af udarbejdelse af udviklingsplan vedrø-
rende Rytmisk musikmiljø i Silkeborg Kommune.

Handlinger

• Kortlægning af landskab for rytmisk musik i 
Silkeborg og udarbejdelse af vision og strategi for 
udvikling af feltet – herunder økonomiske, fysiske og 
organisatoriske forhold. 

Silkeborg Kulturråd

Silkeborg Kulturråd blev etableret i 2007. Ved seneste 
generalforsamling fik rådet ny formand. Rådet er udfor-
dret af en relativt stor arbejdsbyrde for de frivillige kræf-
ter i rådet i forbindelse med udfærdigelse af udtalelser 
vedrørende ansøgninger til ungepulje og puljen De frie 
kulturelle midler.

Handlinger

• Undersøge hvordan Silkeborg Kulturråds 
opgavevaretagelse bedst understøttes og 
organiseres. 

Etablering og drift af midlertidigt udstillingssted for 
billedkunstmiljø

Der blev for budget 2019 afsat midler til drift af nyt 
udstillingssted i Silkeborg Kommune. Det har ikke været 
muligt at erhverve eller indgå langsigtet lejeaftale 
med henblik på etablering af udstillingssted, hvorfor 
driftsmidler ikke er benyttet. Der er fortsat ikke afklaring 
på erhvervelse eller indgåelse af langsigtet lejeaftale, 
hvorfor der nu iværksættes etablering og drift af midler-
tidigt udstillingssted i 2020.

Handlinger

• Etablere og drifte midlertidigt udstillingssted for 
billedkunstmiljø. 
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Spor 2

Særlige markører  
for Silkeborgs 

kunst- og kulturliv
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Silkeborg Kommune vil være kendt for kulturtilbud på regionalt, nationalt og internationalt niveau med kulturople-
velser 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.

Indsatser 2020 under Kulturspor 2 – Særlige markører for Silkeborgs kunst- og kulturliv

 a

Igangsatte indsatser:

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører.

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

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole.

Nordre Fælleshus // Kulturhus Alderslyst.

Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Ildfestregatta.

 

Indsatser på vej:

Ny rammeaftale for Kedelhuset til ikrafttræden 1.1.2021.

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører

Silkeborgs kunst- og kulturliv præges af stærke selvejen-
de 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:

• Afholdelse af nytårsmøde og facilitering af 
dialogmøder med ovennævnte samt øvrige 
interessenter. Nytårsmøder er af flere blevet 
vurderet meget relevante. Formålet er tværgående 
kendskab, samarbejde og udvikling. 

Styrket netværk og samarbejder - festivaler, foreninger, 
frivillige og vækstlag

Silkeborg har et rigt foreningsliv indenfor kunst og kul-
tur. Foreninger, festivaler, vækstlagsmiljøer og ildsjæle 
gør en stor og vigtig indsats, som markerer Silkeborgs 
kulturliv både indadtil og udadtil. Kultur og Borgerser-
viceafdelingen ønsker at understøtte udviklingen blandt 
foreninger, frivillige og græsrødder – både organisato-
risk, indholdsmæssigt, økonomisk og markedsførings-
mæssigt.

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. 

• Afholdelse af nytårsmøde og facilitering af 
dialogmøder for foreninger, frivillige og vækstlag.

Indsatser 2020 under Kulturspor 2 – Særlige markører for 
Silkeborgs kunst- og kulturliv Igangsat På vej igang

Styrket netværk og samarbejder – institutionelle aktører x

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

Ny rammeaftale for Kedelhuset til ikrafttræden 1.1.2021 x

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole x

Nordre Fælleshus // Kulturhus Alderslyst x

Understøttelse af ny forening bag Silkeborg Ildfestregatta x
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Oversigt over et udvalg af foreninger, festivaler og 
vækstlagsmiljøer i Silkeborgs 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, Silkeborg Gadekunst Festival, 
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival og Silke-
borg Ildfestregatta.

Musikforeninger, arrangører og musikliv i Silkeborg 
tæller bl.a.: 

Rampelys, Muffis, B´Sharp, Den Gamle Biograf i Kjelle-
rup, Frokostjazzen, Musikrampen, Up Come, Hverdagsli-
ve, Silkeborg Vise Verse klub, Kulturstafetten, Silkeborg 
Blæserne, Musical Silkeborg, Lydpotten, Kedelhuset, 
SIF, KFUM, OperaVoce m.fl..

Billedkunstmiljøet i Silkeborg tæller bl.a.:

Grafisk Værksted, DRIFT, Åbne Atelierdøre, Spor Kun-
sten, Silkaden, Faktor 13 m.fl.

Teater og scenekunst i Silkeborg tæller bl.a.:

Festival of Wonder, Hakkehuset, Teater Magistraten / 
King of Jutland, Silkeborg Ny Teater, Silkeborg Teater-
kreds, Thorning Friluftsspil og Perronteatret.

Ny rammeaftale med Kedelhuset

Der skal fra primo 2021 være indgået ny rammeaftale 
for Kedelhuset. 

Handling:

• Der indgås ny rammeaftale for Kedelhuset

Understøtte strategisk udvikling – Den Kreative Skole

I februar 2019 vedtog Silkeborg Byråd nye vedtægter 
for Den Kreative Skole og fra oktober 2019 er der ansat 
ny leder på skolen. Kulturteamet vil stå til disposition og 
gerne tage del i både strategisk og praktisk samarbejde 
med ledelse og medarbejdere på Den Kreative Skole 
om udviklingstiltag og projekter. 

Handling:

• Kulturteamet indgår i løbende dialog med ledelse 
på Den Kreative Skole med henblik på at tage del i 
relevante indsatser og udviklingsprojekter på Den 
Kreative Skole. 

Nordre Fælleshus

I januar 2020 står Nordre Fælleshus klar til indvielse og 
ibrugtagen. Kultur- Fritids og Idrætsudvalget har peget 
på en driftsmodel, hvor man med bortforpagtning af 
cafe forsøger at sikre kontinuerlig tilstedeværelse og en 
form for værtskab i huset, som kan imødekomme ønsket 
om en inkluderende og rummelig atmosfære til gavn for 
lokalområdets beboere og brugere af huset. Kultur-
teamet forfølger i 2020 denne ambition.

Handling:

• Fortsat understøttelse af organisatoriske initiativer, 
som skal sikre aktivitet, liv og værtskab i Nordre 
Fælleshus. Fokus på proces og borgerinddragelse. 

Understøttelse af ny forening bag  
Silkeborg Ildfestregatta

Riverboat og DGI har etableret samarbejde om at arran-
gere Ildfestregatta i 2021. Kulturteamet støtter op om 
den nye forenings arbejde med arrangementet. 
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Spor 3

Synlighed

13



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. 

Indsatser 2020 under Kulturspor 3 – Synlighed

 

Igangsatte indsatser:

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

Synlighed på sociale medier, radio og mediesamarbejder mm.

Øget synlighed. Eksperimenter og nye tiltag. Bl.a. nye samarbejder med EventSilkeborg og andre.

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? 

Handling:

• Fortsat dialog med relevante parter omkring 
udvikling af synlighedsindsatser – herunder Det 
Sker i Silkeborg, Kultunaut m.fl. 

Synlighed på sociale medier, radio,  
mediesamarbejder mm.

Kulturteamet understøtter synlighed af kultur i Silke-
borg 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.

Øget Synlighed. Eksperimenter og nye tiltag.

Kan vi gøre kulturen mere synlig i Silkeborg Kommune? 
Medieforbrug og dialog mellem borgere, kulturaktører 
og kommune udvikler sig og forandrer sig markant i dis-
se 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 
kommunikations- og synlighedstiltag. 

• Understøtte kulturaktører med deres egen 
markedsføring, i form af foredrag, sparring mm. 

Indsatser 2020 under Kulturspor 3 – Synlighed Igangsat På vej igang

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

Synlighed på sociale medier, radio, mediesamarbejder mm. x

Øget synlighed. Eksperimenter og nye tiltag. Bla. nye samarbejder  
med Event Silkeborg og andre. x
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Spor 4-5

Kunst og kultur i 
det offentlige rum 

(byrum og natur)

15



Byrum i Silkeborg Kommune er under forandring. Nye torve, gågader og pladser samt nye byrum og anvendelsesmu-
ligheder ved søfronten. Silkeborgs Kommunes natur er unik og en identitetsmarkør – både indadtil og udadtil.

Kulturteamet ønsker at styrke og understøtte brugen af kunst og kultur i det offentlige rum – i både byrum og i 
naturen. 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. 

Indsatser 2020 under Kulturspor 4 & 5 – Kunst og kultur i det offentlige rum (by og natur)

 

Igangsatte indsatser:

Strategi for kunst i det offentlige rum.

Silkeborg Gadekunst Festival.

Udstillingsfaciliteter til billedkunsten.

Levende byrum:

Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Skatepark.

Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Bikepark.

Kunst på Silkeruten.

Ophold og miljø – Bindslevs Plads.

Arrangementer og events (Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i Indelukket, Børnenes Kulturdag, Alderslyst Action, 
Zulu sommerbio, Folkemøde, Gadeteaterfestival m.fl.

 

Indsatser på vej:

Silkeruten – en kunstoplevelse i naturen.

Levende byrum:

Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Skatepark.

Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Bikepark.

Kunst på Silkeruten.

Ophold og miljø – Bindslevs Plads.

Eksperimenter og nedslag – kunst, kultur og natur.

Indsatser 2020 under Kulturspor 4 & 5 –  
Kunst og kultur i det offentlige rum (byrum og natur) Igangsat På vej igang

Strategi for kunst i det offentlige rum x

Silkeruten – en kunstoplevelse i naturen x

Silkeborg Gadekunst Festival x

Udstillingsfaciliteter til billedkunsten x

Levende byrum
• Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Skatepark

• Iscenesættelse og kunst – Silkeborg Bikepark

• Kunst på Silkeruten

•  Ophold og miljø – Bindslevs Plads

x x

Arrangementer og events (Sommerkoncert i Indelukket, Ballet i  
Indelukket, Børnenes kulturdag, Alderslyst Action, Zulu sommerbio, 
Folkemøde, Gadeteaterfestival, m.fl.)

x

Eksperimenter og nedslag - kunst, kultur og natur x

Strategi for kunst i det offentlige rum

Silkeborg Kommune har i august 2019 ansøgt om tilskud 
fra Statens Kunstfond til udvikling af en kunststrategi for 
kunst i det offentlige rum. Der er blevet bevilliget 12 mio. 
kr. til kunst i det offentlige rum over de næste otte år, 
og på baggrund af den bevilling er det nødvendigt med 
en langsigtet plan. Formålet er at formulere et grundlag 
for et langsigtet og målrettet arbejde med realiseringen 
af kunstprojekter i offentlige rum i Silkeborg Kommune, 
samt at sikre kvalitet, overblik og mening. Kunststrate-
gien kan fungere som redskab for beslutningstageres 
prioritering af kunstopgaver.

Handling:

• Strategiudarbejdelsen vil inddrage en lang række 
interessenter – bl.a. Silkeborg Kulturråd, Kultur- 
Fritids og Idrætsudvalget, Silkeborg Kommunes Plan 
og Bygsektion, Naturstyrelsen mfl.

• I forbindelse med dette arbejde vil det blive vurderet 
om det er relevant at nedsætte et decideret 
billedkunstråd 
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Silkeruten – En kunstoplevelse i naturen

I forbindelse med gennemført arkitektkonkurrence om 
udvikling af Silkeborgs sø- og havnefront blev ideen om 
sammenhængende sejl- og vandreruter der omkranser 
det centrale Silkeborg præsenteret. Gæster og borgere 
bringes på de to ruter gennem smuk natur, til vands 
eller i skoven, forbi Silkeborgs største Kulturattraktio-
ner: Museum JORN, Kunstcenter Silkeborg Bad, Jysk 
Musikteater, Silkeborg Museum, Hjejlen mfl. Der er 
med ruterne en oplagt mulighed for at skabe en række 
kunstoplevelser som forbinder Silkeborgs store styrker 
endnu mere, og på den måde kobler Silkeborg som 
Danmarks out-door hovedstad med Silkeborg som 
kulturby. 

Handling: 

• Kulturteamet vil i samarbejde med relevante 
kunstinstitutioner (Museum Jorn, Silkeborg Bad 
m.fl.) samt outdoor-sekretariatet og Naturstyrelsen 
Søhøjlandet igangsætte tre til fem kunstværker på 
Silkeruten. 

•  Det skal være muligt for offentligheden og 
eventuelt børneinstitutioner og skoler at følge med i 
kunstnernes arbejde med værkerne. 

Silkeborg Gadekunst Festival

Billedkunstmiljøet i Silkeborg og kulturteamet udviklede 
i 2019 et festivalformat for billedkunst i det offentlige 
rum. Resultatet blev Silkeborg Gadekunst Festival, hvor 
en række lokale kunstnere, institutioner og foreninger 
bød ind med indslag. Der arbejdes på en gentagelse 
af succesen i 2020, hvor de gode erfaringer tages med 
videre og festivalen udvikles yderligere. 

Handling:

• Udvikling, organisering, planlægning og afvikling af 
Silkeborg Gadekunst Festival i uge 24

Udstillingsfaciliteter for billedkunsten

Lokale billedkunstnere, etablerede såvel som ikke-etab-
lerede, har et stort behov for lokale udstillingsfaciliteter. 
Kulturteamet har kortlagt og præsenteret en række 
mulige faciliteter og driftsmodeller – heriblandt Remi-
sen, som Silkeborg Byråd har peget på som den mest 
egnede placering for et nyt udstillingssted. 

Handling:

• I 2020 fortsættes arbejdet med at komme i mål med 
nyt sted for billedkunstmiljøet i Silkeborg.  

Levende Byrum 

Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udvik-
lingssamarbejde mellem Silkeborg, Horsens, Randers 
og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil 
kulturteamet i 2020 fortsat have fokus på nye tværgåen-
de samarbejder og anvendelsesformer af byrum under 
overskriften Levende Byrum. 

Handling:

•  Kunstnerisk identitet, events og iscenesættelse af 
nye fællesskabsmiljøer omkring Silkeborg skate- og 
løbehjulspark på motorvejsoverdækningen samt 
området og miljøet omkring Silkeborg bikepark og 
udeområdet ved det nye kulturhus Nordre Fælleshus

• Understøttelse af vækstlagsmiljøer og samarbejdet 
mellem billedkunstmiljøer i Silkeborg kommune – 
herunder vækstlag, professionelle samt museer og 
gallerier. Bl.a. gennem involvering i nystartet festival 
for Gadekunst.

• Kunstneriske nedslag og eksperimenter med afsæt 
i Silkeruten – en ny bynær udelivs- og oplevelsessti 
omkring Silkeborgs bymidte. 

• Ophold og miljø på Bindslevs Plads.

•  Ophold, miljø, kunstneriske nedslag og events i 
handelsmiljøet under forvandling.

Arrangementer og events

Kultur og Borgerserviceafdelingen er involveret i en 
række kultur- og kunstbegivenheder igen i 2020. Der 
vil være fokus på kunstnerisk kvalitet, relevans og til-
gængelighed for flest mulige indenfor den økonomiske 
ramme. 

Handling:

• Kulturteamet har en forventning om i 2020 bl.a. at 
være involveret i Alderslyst Action, Børnebiffen, 
Sommerkoncert i Indelukket, Børnenes Kulturdag, 
Zulu Sommerbio, Folkemødet i Silkeborg, Danmarks 
Internationale Gadeteaterfestival, Silkeborg 
Gadekunst Festival m.fl. 
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Spor 6

Børnekultur
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Silkeborg Kommune har en mangeårig tradition for at arbejde med børnekultur. Arbejdet med børnekultur foregår i 
og 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. 

Indsatser 2020 under Kulturspor 6 – Børnekultur

 

Igangsatte indsatser:

Samarbejdsforum for børnekultur.

Børnekultur i et hverdagsperspektiv.

Børnekultur med familien i fokus.

Outdoor som en del af børnekultur.

Filmproduktion i børnehøjde.

Indsatser på vej:

Filmproduktion i børnehøjde.

IIndsatser 2020 under Kulturspor 6 – Børnekultur Igangsat På vej igang

Samarbejdsforum for børnekultur x

Børnekultur i et hverdagsperspektiv x

Børnekultur med familien i fokus x

Out-door som en del af børnekultur x

Filmproduktion i børnehøjde x x

Samarbejdsforum for børnekultur

I samarbejdsforum for børnekultur lægges der op til hel-
hedstænkning og dynamisk samspil mellem Kultur- og 
Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og 
Familieafdelingen. Samarbejdsforum for børnekultur er 
et tværgående udviklingsforum hvor børn, kultur, kunst, 
læring og trivsel tænkes sammen og gives form. 

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

Børnekultur i et hverdagsperspektiv handler om et in-
tegreret og inkluderende kulturliv i dagtilbud, i skolen, i 
fritiden med familien, i kulturinstitutionerne samt i lokale 
sammenhænge. 

Handling:

• Kulturinstitutionernes udvikling af kulturtilbud til 
børn understøttes. Blandt andet udvikles i foråret 
2020 forløbet ”Tollundmanden for de mindste” i 
et samarbejde mellem Kulturafdelingen, Børne- 
Familieafdelingen og Museum Silkeborg. Forløbet 
har til formål at formidle Tollundmanden, hans 
samtid og Silkeborgs historie på en sanselig og 
vedkommende måde for de mindste børn.

•  I hele skoleåret 19/20 har Silkeborg Kommune 
indgået en aftale med det nationale 
kompetencecenter Levende Musik i Skolen. Alle 
skoleelever fra 0.-3- klasse i Silkeborg Kommune 
stifter gennem ordningen bekendtskab med musik af 
høj kvalitet og i mange afskygninger, og det er målet 
at samarbejdet skal udvikles og fortsætte i 2020. 

• Understøttelse af samarbejdet mellem dagplejen i 
Silkeborg Kommune og Limfjordsteatret i projektet 
”Hverdagsmagi i dagplejen” hvor dagplejere 
får konkrete værktøjer til hvordan de kan bruge 
rekvisitter, fortælleteknikker og historiefortælling 
i dagligdagen med de helt små børn. Projektet har 
i 2019 kørt i Thorning, Vium/Hvam og Vinderslev 
og mulighederne for at fortsætte og udvikle 
samarbejdet undersøges i 2020. 
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• Udbredelse af kendskabet til Statens Kunstfonds 
Huskunstnerordning med et håb om at flere af 
skolerne i kommunen vil benytte sig af ordningen. 
Med Huskunstnerordningen kan den enkelte skole 
opnå tilskud til at et møde mellem professionelle 
kunstnere og skoleelever kan finde sted. 

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.  

Handling:

• Udvikling af den årligt tilbagevendende Børnenes 
kulturdag. I 2019 blev Børnenes Kulturdag udviklet 
med bl.a. et øget fokus på markedsføring og 
synlighed. Dette resulterede i at dobbelt så mange 
familier benyttede sig at tilbuddene denne dag, 
hvilket var en stor succes for de medvirkende 
kulturinstitutioner. Dagen blev i 2019 udbygget 
med en fælles koncert for alle på Bindslevs plads, 
hvilket gentages i 2020. Derudover udvides feltet 
af deltagende kulturaktører i 2020, således at 
børnefamilierne kan opleve en bredere felt af 
kulturtilbud på denne traditionsrige dag. 

•  Vi undersøger muligheder for nye, stedsspecifikke 
kulturelle oplevelser for familien. F.eks. skateparken 
og bikeparken. 

Out-door som del af børnekultur

Kultur og Borgerserviceafdelingen vil afsøge mulig-
heder for i højere grad at binde bånd mellem out-door 
tænkningen i Silkeborg Kommune og indsatser omkring 
børnekultur. Det giver mening at tænke de to spor 
sammen, fordi vi på denne måde kan drage nytte af 
hinandens erfaringer og igangsætte nye formater for 
samarbejde – både blandt kommunens mange aktører 
på de to områder og internt i forvaltningen. 

Handling:

• Kulturafdelingen samarbejder med Outdoor 
sekretariatet omkring brug og udvikling af 
nyetablerede faciliteter som f.eks. Skateparken 
og Bikeparken i forbindelse med udviklingen af 
UD&LÆR samt børnekulturelle tiltage og projekter. 

• Sansevandringer: Kulturteamet samarbejder fortsat 
med Børne- Familieafdelingen om workshopdage 
for pædagoger og dagplejere. En professionel 
vandrer giver deltagerne redskaber til hvordan 
bevidste vandringer kan bruges til at opleve naturen 
og lokalområdet på en helt ny måde sammen med 
børnene. I foråret 2020 finder to kursusdage sted. 

Filmproduktion i børnehøjde

Silkeborg Kommune har i 2019 øget sit økonomiske en-
gagement i Den Vestdanske Filmpulje. Med dette afsæt 
igangsættes dialog og samarbejde med børnefilm-
filmprojektet Point of View, som er et børnefilmprojekt 
under Den Vestdanske Filmpulje, som søger at udbrede 
filmproduktion i skolen – bl.a. gennem kompetenceop-
bygning og netværk blandt lærere.

Handling

•  Igangsættelse af projektaktiviteter omkring 
filmproduktion i børnehøjde. Heri projektet Point of 
View.
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Spor 7

Ungekultur
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Ungekulturen er en kreativ dynamo i kulturmiljøet i Silkeborg Kommune. Der foregår en lang række stærke tiltag og 
arrangementer i vækstlagsmiljøer i kommunen. 

Indsatser 2020 under Kulturspor 7 – Ungekultur

 

Igangsatte indsatser:

Ungekulturhus Amaliegade 1B.

 

Indsatser på vej:

Ungepuljen.

Tværgående samarbejde i Ungekulturhuset.

Kommunikationsplatform for ungekultur.

Levende ungekultur.

Indsatser 2020 under Kulturspor 7- Ungekultur Igangsat På vej igang

Ungekulturhus Amaliegade 1B x

Ungepuljen x

Tværgående samarbejde i Ungekulturhuset x

Kommunikationsplatform for ungekultur x

Levende ungekultur x

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 unge-
miljøet, uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet omkring 
Bindslevs Plads og i Silkeborg. 

2019 blev det første driftsår for Ungekulturhuset, 
Amaliegade 1B. Huset blev med stor tilslutning fra unge 
åbnet og det vurderes at der pr.  september 2019 har 
været over 200 events i huset med flere end 2500 unge 
besøgende. Huset bruges bredt både af foreninger, 
arrangørgrupper samt til faste aktiviteter. Endvidere 
forefindes der rådgivningstilbud samt et bredt udvalg 
af eksterne samarbejdspartnere, der bidrager med 
aktiviteter i huset. Huset danner også platform for unge 
udenfor de traditionelle foreninger og brugerdeltagelse 
gennem et ugentligt husmøder og et projektværksted, 
der understøtter unge i at være kulturproducerende. 

Handling:

• 2020 arbejdes der videre med at udvikle 
ungekulturhuset, Amaliegade 1B. 

• 2020 evalueres husets foreløbige virke. Bl.a. ses 
på brugergrupper, aktiviteter, organisering mv. 
Formålet er at styrke huset fremadrettet.  Evaluering 
gennemføres i første kvartal 2020.

Ungepuljen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget afsætter årligt et 
beløb til kulturaktiviteter for og med unge - ungepuljen. 
Puljen administreres af Silkeborg Kulturråd, som har 
udarbejdet retningslinjer for puljen, men det er blevet 
bestemt at puljen skal deles op, så ungekulturhuset 
Amaliegade 1B forvalter halvdelen af puljen. 

Handling: 

• Der skal i 2020 udvikles og iværksættes en 
ungedrevet model for hvordan halvdelen 
af ungepuljen skal fordeles – med afsæt i 
ungekulturhuset Amaliegade 1B. Denne model skal 
supplere den allerede eksisterende pulje, således at 
det bliver nemt for de unge at orienterer sig i deres 
muligheder.

Tværgående samarbejde i Ungekulturhuset  
Amaliegade 1B

Der er i 2019 i etableret et tæt samarbejde mellem 
Kultur-, Fritids- og Idrætsafdelingen og Socialafdelingen 
omkring at løfte opgaven med at lave et inkluderende 
og åbent ungekulturhus Amaliegade 1B for alle unge i 
Silkeborg. 
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Handling:

• I 2020 vil vi have fokus på at udbygge dette 
samarbejde, således at kultur projekter også bliver 
en løftestang på det sociale område. Særligt vil vi 
samarbejde omkring at lave et tilbud til unge der er 
udenfor uddannelse og arbejdsmarked. 

Kommunikationsplatform for ungekultur

I 2019, har vi eksperimenteret med forskellige samar-
bejdsformer for ungekulturaktører. Det er gennem disse 
møder blevet tydeligt at de unge savner en platform, 
med særligt fokus på de mange ungekulturelle tilbud 
der er i byen. Da der er stor udskiftning i de drivkræfter 
der bærer ungekulturen i Silkeborg er det vigtigt at 
platformen kan give et overblik.

Handling:    

• Der udarbejdes en ungedrevet platform der kan 
repræsentere kulturaktive unge og kan vise nye 
unge vej til de allerede eksisterende kulturplatforme, 
foreninger, grupper, tilbud, puljer der findes for 
ungekultur i Silkeborg.

Levende ungekultur

Kulturaftalen Østjysk Vækstbånd er et strategisk udvik-
lingssamarbejde mellem Silkeborg, Horsens, Randers 
og Viborg Kommune. I regi af Østjysk Vækstbånd vil 
kulturteamet i 2020 fortsat have fokus på nedenstående 
indsatser under overskriften Levende Byrum. 

• Kortlægge og udvikle filmmiljøer og 
vækstlagssamarbejder i Silkeborg Kommune, 
med særlig fokus på unge – herunder udvikling af 
netværk, relationer og kompetencer i filmmiljøer i 
Østjysk Vækstbånd.

• Understøtte og udvikle unges evner til at indgå i 
et socialt samarbejdsfællesskab, med fokus på 
kreative og kulturelle processor. I samarbejde med 
øvrige aktører, arbejdes der med udviklingen af én 
eller flere læringsmiljøer, hvor unge kulturskabere 
for mulighed for, at eksperimentere med alt fra 
idé- og konceptudvikling, over booking, branding 
og markedsføring til praktisk afvikling af små eller 
mellemstore events. 
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