Kulturpolitik 2013-2015
Take part

Chill i Parken/ Foto: Rafael Zajac

Kunsten Baby / Foto: Nils Fabæk

2

Indhold
Forord....................................................................................................... 4
Målsætning.............................................................................................. 6
Værdier og bærende principper................................................... 8
Kulturpolitikkens indsatsområder............................................. 10
#1: Åbne og inviterende kulturtilbud........................................ 12
#2: Nye kulturelle udtryk og samarbejder:
Kulturel innovation............................................................................ 14
#3: Kulturlivet i lokale miljøer:
Ildsjæle og professionelle.............................................................. 16
#4: De mange unge talenter:
Danske og internationale............................................................... 18
#5: Kultur skaber vækst i erhvervslivet................................. 20
#6: Offensiv fortællestrategi:
Historierne skal formidles............................................................ 22

Aften i Aalborg / Foto: Aalborg Kommune

3

Forord
Aalborg er Danmarks tredjestørste kommune med
Nordjyllands hovedstad – og mange mindre og attraktive
bysamfund med gode bosætningsmuligheder og mange
naturværdier.

Ud over de kulturelle fyrtårne rummer Aalborg Kommune
også et stærkt vækstlag af unge kreative og kulturelle
iværksættere, der danner grundlaget for den kulturelle
fødekæde.

Aalborg er en international viden- og kulturby med en
driftig midtby, et internationalt studiemiljø, en travl
lufthavn og et nyt supersygehus på vej. Med store investeringer i markante kulturbyggerier som for eksempel
Nordkraft, KUNSTEN, Utzon Center og Musikkens Hus i
Nordjylland styrker Aalborg sin profil som en international og dynamisk kommune.

Kulturlivet skaber nye billeder både af storbyen og af
kommunens lokalområder. Det giver Aalborg en ny identitet og åbner for nye måder at opleve og leve på. Et rigt
kulturliv er en væsentlig faktor for erhvervsudviklingen,
herunder turisme og evnen til at tiltrække og fastholde
arbejdskraft.

Visionen på kulturområdet er at sikre den fortsatte
udbygning af et alsidigt og nyskabende kulturliv. Vi
ønsker et kulturliv, hvor vi tør satse på det dristige og
skæve, fordi det giver Aalborg en særlig identitet og en
international puls. Vi ønsker en kulturpolitik, der giver
borgere mulighed for at involvere sig, deltage og være
med til at skabe kulturen i dialog med kulturinstitutioner,
kunstnere, talentmiljøer og vækstlag.
Vi er stolte af, at mange lokale kunstnere, kulturinstitutioner, foreninger og ildsjæle har kultur på hjerte og
brænder for at give os gode oplevelser og inspiration.
Kulturpolitikken skal sikre, at kulturlivet får gode, inspirerende og udfordrende rammer, så det både kan følge
med udviklingen og vise nye veje. Vi ønsker os endnu
flere deltagende og skabende kulturaktører, som sætter
deres præg på Aalborg Kommune.

Publikum til Skansespillet i Hals / Foto: Skansespillet
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Kulturpolitikken er blevet til i dialog med en lang række
interessenter, for eksempel borgere, udøvende kunstnere
og skabende kræfter i kulturlivet samt repræsentanter
fra uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget, og
glæder os til at samarbejde om at realisere kulturpolitikken.

Anne-Dorte Krog
rådmand

Nat over Aalborg / Foto: Martin Særmark-Thomsen
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Målsætninger
Kulturens overordnede mål er dannelse og identitetsskabelse, både for kommunen, i sociale fællesskaber og for
den enkelte.
Kulturpolitikken henvender sig til alle, der bor i Aalborg
Kommune, til gæster udefra og til alle, der har lyst til at
bruge og præge kulturlivet i kommunen.

• I Aalborg Kommune kan man møde
alsidig og nyskabende kunst og kultur
på højt nationalt og internationalt
niveau
• Flere skal bruge kulturlivet
• Kulturlivet skal involvere flere i at
skabe kunst og kultur

Nordkraft - Kraftcenter for kultur og fritid / Foto: Kristian Møller
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Kulturpolitikken står ikke alene. Mål og indsatser er tæt
forbundet med erhvervspolitikken, landdistriktspolitikken, uddannelsesstrategien, børn- og ungepolitikken
og den overordnede fysiske planlægning, og de danner
tilsammen en helhed, der udgør fundamentet for en
attraktiv, globalt orienteret uddannelsesby og -kommune i vækst.

Kulturpolitikken er i særligt tæt samspil med fritidspolitikken, hvor der er et nært samarbejde om faciliteter,
om store begivenheder og events og om undervisning og
udvikling for børn og unge.
Aalborg er som regionshovedstad centrum for regionens kulturliv og forpligter sig på en fortsat indsats for
udvikling af et dynamisk og attraktivt nordjysk kulturliv i
samarbejde med de øvrige kommuner og regionen.

Havnefronten og Utzon Center / Foto: Visit Aalborg
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Værdier og bærende principper
For det konkrete samarbejde om at udfolde visioner, mål
og indsatser gælder disse 11 centrale værdier og principper:

Grafitti i Karolinelund / Foto: Claus Rene Pedersen
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1.

vilje og vovemod: Aalborg vil kulturen, bruger den
aktivt og går nye veje

2.

mangfoldighed: Det skæve, nye ideer og eksperimenter inspirerer og udfordrer

3.

kort vej: Der er kort vej fra idé til handling. Kulturlivet skal have nem adgang til både rådgivning, midler
og tilladelser

4.

synlighed: Kulturen er synlig i byrummet og i debatten og viser Aalborg Kommunes ambitioner som
international kultur-, uddannelses-, oplevelses- og
erhvervsby og -kommune

5.

midlertidighed: Nye byrum skal indtages, og muligheden for at bruge byrum til midlertidige kulturtilbud
skal styrkes

6.

kvalitet i kunst og kultur: Borgerne møder høj
kvalitet i kulturelle arrangementer, udstillinger,
events og aktiviteter i øvrigt

7.

samarbejde: Der samarbejdes på tværs af genrer,
kunstarter og store og små aktører

8.

tværæstetik: Der satses på tværæstetiske projekter,
som skaber nye kulturelle udtryk og oplevelser for
både kunstnere og publikum

9.

samspil mellem kultur, fritid og sundhed: Kulturpolitikken understøtter forskelligartede inkluderende
tilbud, der kobler kultur, sundhed og idræt/bevægelse

10. talenter og vækstlag: Kulturpolitikken skal støtte
talenter, kulturelle ildsjæle, projekter og foreninger
gennem synlige platforme, albuerum, talentudvikling
og -fastholdelse
11. helhed og vækst: Kulturpolitikken skal være med
til at skabe en robust, synlig, visionær og innovativ
kunst- og kulturbranche i vækst

Arkitektur og musik på havnen, Aalborg i Rødt / Foto: Lars Horn

Aalborg Teater, Jeppe på bjerget / Foto: Allan Toft

Byhaver i Karolinelund / Foto: Claus Rene Pedersen

Havnefronten / Foto: Michael Bo Rasmussen
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Kulturpolitikkens indsatsområder
Aalborg Kommune støtter i praksis kulturlivet gennem
•
•
•
•
•
•

Moderne fysiske rammer og faciliteter
Økonomisk støtte
Rådgivning og vejledning
Dialog og netværk
Helhedsorienteret tværgående samarbejde
Politik med fælles retning

Indsatsområderne i kulturpolitikken omfatter alle de
kulturinstitutioner, der fast modtager støtte fra Aalborg
Kommune og de øvrige kulturaktører, som kommunen
samarbejder med.
Kulturpolitikken skal omsættes til kulturliv i dialog med
det offentlige og private kulturliv, øvrige kommunale forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
Som centrale satsninger, der giver kommunens kulturliv
kant og egenart, er der udpeget seks tæt forbundne indsatsområder.
Indsatsområderne er:
# 1: Åbne og inviterede kulturtilbud
# 2: Nye kulturelle udtryk og samarbejder
# 3: Kulturlivet i lokale miljøer
# 4: De mange unge talenter
# 5: Kultur skaber vækst i erhvervslivet
# 6: Offensiv fortællestrategi
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Teater Nordkraft, Eksil / Foto: Tom Ingvardsen

The Tall Ships Races / Foto: Lars Horn
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#1: Åbne og inviterende kulturtilbud
Kulturlivet skal invitere til at deltage og medvirke i kulturelle aktiviteter og til at være med til at formidle dem til
andre.
Kulturen skal have professionelle fysiske rammer og
faciliteter, der understøtter den kulturelle udfoldelse,
formidling og den gode oplevelse. Samtidig skal borgerne
og gæsterne møde kulturtilbud der, hvor de er. Kulturlivet skal også udfolde sig i midlertidige, alternative og
eksperimenterende rammer, på lokale samlingssteder og
i byernes rum.

Koncertsalen i Musikkens Hus / Illustration: Coop Himmelblau
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En åben dialog mellem de professionelle kulturinstitutioner og publikum, borgere, andre kulturaktører samt
samarbejdspartnere i ind- og udland skal medvirke til, at
Aalborg fortsat har et udfordrende, kreativt og dynamisk
kulturliv.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• understøtte kulturaktører, der opsøger og overrasker
publikum i uvante arenaer
• sikre let adgang til at afvikle kulturtilbud i naturen, på
byernes pladser, i parker og øvrige rum
• medvirke til at sikre fornyelse af de professionelle
faciliteter

• have opmærksomhed på egnede bygninger og steder,
der kan bruges til kulturel udfoldelse

Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:

• undersøge mulighederne for at etablere flere åbne
faciliteter uden faste beboere, hvor rammerne kan
bruges ad hoc

• at de kontinuerligt udfordrer deres organisatoriske og
fysiske rammer og har aktiviteter andre steder end i
deres faste fysiske rammer

• skabe sammenhæng mellem fysisk planlægning,
byudviklingsprojekter og kulturel udvikling

• at de fleksibelt stiller deres rammer til rådighed for
andre kulturaktører og andre relevante formål

• skabe rammer for løbende dialog om, hvordan kulturpolitikken udmøntes i praksis

• at de er i løbende dialog om udvikling af deres tilbud
med borgere, brugere og samarbejdspartnere
• at de er opmærksomme på at bruge internationale
samarbejdsmuligheder i forhold til udvikling, udveksling og projektstøtte

Monolog i Zoo / Foto: Carsten Odgaard Christensen

Dreng møder isbjørn / Foto: Aalborg Zoo
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#2: Nye kulturelle udtryk og samarbejder: Kulturel innovation
Når kulturen spiller sammen med andre udtryk, inspirerer
og udfordrer de hinanden. Derved opstår nye oplevelser,
der øger mangfoldigheden, overrasker publikum og giver
lyst til flere oplevelser.
Mangfoldigheden og Aalborgs internationale profil styrkes ved at inddrage borgere med flerkulturel baggrund.
Kulturlivet udfolder sig i et frugtbart og konstruktivt
samspil mellem kulturtilbud, foreningsliv, aftenskoletilbud
og idræt, hvor den enkelte bruger sit hoved, sit hjerte
og sin krop alene og i fællesskaber. Her kan kulturen
medvirke til at øge livskvaliteten og samtidig udfordre og
udvikle nuværende tankegange om forebyggelse til et nyt
perspektiv på sundhed.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• understøtte kulturskabere, der indgår i nye samspil og
fornyr de kulturelle og kunstneriske udtryk og formidlingen af dem
• understøtte de kulturaktører, der skaber synergi,
bygger bro og skaber tværæstetiske oplevelser
• skabe rammer, der muliggør nye tværgående udtryksformer i mødet mellem kultur og idræt

Aalborg Symfoniorkester og Platform 4 / Foto: Aalborg Symfoniorkester
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Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:
• at de tager initiativer til og engagerer sig i tværæstetiske samarbejder med samarbejdspartnere lokalt,
nationalt og internationalt
• at de tager initiativer til aktivt at bidrage i partnerskaber omkring nye og tilbagevendende større begivenheder og events
• at der året rundt er kulturtilbud af høj kunstnerisk og
faglig kvalitet
• at de er med til at løfte de udviklingspotentialer, der
fokuseres på i den nordjyske kulturaftale

Kulturnatten, Kenneth Dahl Knudsen og Mathilde Haase
”Sansemøde” / Foto: Pernille Hansen Krogh

Hedgehogs på Northern Winter Beat / Foto: Jonas Bang
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#3: Kulturlivet i lokale miljøer: Ildsjæle og professionelle
Mange borgere lever deres familieliv i de mange mindre
by- og lokalsamfund omkring Aalborg, mens mange unge
har slået sig ned i den store by. At tilbyde et godt sted
at bo, hele livet, er en forudsætning for vækst. Der skal
være gode muligheder for at møde kultur i hverdagslivet i
det nære miljø.
Det betyder, at kulturinstitutionerne, primært beliggende
i Aalborg, de tre oplevelseszoner i kommunen, de lokale
samlingssteder, foreningslivet, og ikke mindst de mange
lokale frivillige ildsjæle, alle er vigtige.
De frivillige kræfter i de lokale fællesskaber er centrale
i forhold til at sikre, at kulturtilbud i nærmiljøet findes i
større og mindre byer. Derfor skal der arbejdes med at
fastholde nuværende og tiltrække nye frivillige. At samles
om at arrangere og opleve kulturtilbud er med til at underbygge de lokale fællesskaber og skabe kulturel energi,
og det skal være let for ildsjælene at løfte opgaven.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• understøtte de lokale fællesskaber, der har lyst til at
arrangere kulturtilbud lokalt
• arbejde for, at lokale fællesskaber har let adgang til at
bruge egnede fællesområder, samlingssteder og andre
lokaliteter som fleksible rammer for kultur- og fritidsaktiviteter
• videreudvikle tilbuddene i oplevelseszonerne i samspil
med kulturaktører og lokale fællesskaber og identificere andre geografiske steder, hvor der er potentiale
til at skabe nye stedbundne kulturelle oplevelser og
tilbud
• understøtte etablerede kulturaktører, der udarbejder
professionelle kulturtilbud til lokalsamfundene
• understøtte og anerkende frivilliges indsats

Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:
• at de indgår aktivt i at udvikle og kvalificere kulturtilbud i oplevelseszonerne og andre steder, der har
potentiale til nye stedbundne kulturoplevelser

Liv på havnen i Nibe/Foto: Visit Aalborg
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Børnekarneval / Foto: Claus Rene Pedersen

Oplevelseszoner:
Aalborg Kommune har udpeget tre geografiske
områder som særlige oplevelseszoner: Aalborg
Kyst, Oplevelseszone Vest og Aalborg centrum
og havnefront. De tre zoner skal hver især bidrage til at udvikle de særlige oplevelsestilbud, der er
knyttet til netop deres geografiske område.
For to af zonerne fokuseres der primært på natur,
kulturmiljøer, fritidsaktiviteter og rekreative
overnatningsfaciliteter. For Aalborg centrum og
havnefront er målet at videreudvikle Aalborg som
en attraktiv og involverende uddannelsesby med
international storbypuls.
Liv i byen / Foto: Visit Aalborg

Børn hjælper med udgravningen på IKEA-grunden
Foto: Nordjyllands Historiske Museum
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#4: De unge talenter: Danske og internationale
De unge er fremtiden, og Aalborg som internationalt
orienteret uddannelsesby er i høj grad de unges nutid.
En by, der vil tiltrække danske og internationale uddannelsessøgende, skal sikre, at de unge møder kulturlivet.
Kulturlivet skal samtidig møde de unge og deres ressourcer som både talenter, medskabere af kulturliv, kulturelt
vækstlag og generel inspiration.
I oplevelseszonen i Aalborg centrum kan de mange unge
under uddannelse bidrage aktivt med deres ressourcer.
De kan være med til at skabe et endnu mere levende,
eksperimenterende og synligt kulturelt miljø i byens rum
og give Aalborg storbypuls.
De unge talenter inden for kunst og kultur er fremtidens
skabende kræfter i kulturlivet, og de skal have gode
muligheder for at udvikle deres talenter og dygtiggøre
sig, også på tværs af kulturelle udtryksformer. Heri spiller
vækstlag og professionelle kulturinstitutioner vigtige
roller.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• understøtte projekter, hvor unge er kulturaktører
• sikre nem og hurtig adgang til tilladelser og bevilling af
mindre projektstøttebeløb til aktiviteter i oplevelseszonen i det centrale Aalborg
• understøtte, at unge kan være kulturambassadører, så
de bringer deres netværk med til fælles deltagelse i
kulturlivet
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• etablere og understøtte miljøer for systematisk talentudvikling på tværs af kunstneriske og kulturelle genrer,
i samarbejde mellem kulturinstitutioner og vækstlag

Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:

• sikre mulighed for at kombinere udannelse og talent

• at de involverer unge som medskabere i et eksperimenterende kulturliv

• understøtte, at kulturlivet spiller en aktiv rolle i
undervisningen i folkeskolen og dermed medvirker
til at gennemføre folkeskolereformen

• at de tager initiativ til at samarbejde med og inspirere
de kulturelle vækstlag, også i institutionernes egne
rammer
• at de er med til at nytænke talentudviklingen i Nordjylland og tager en aktiv rolle deri
• at de er i dialog med unge om tilbud og formidling til
unge
• at de formidler målrettet til unge med international
baggrund

Koncert på Platform4 / Foto: Simon

Baltazars Laboratory / Foto: Simon

Chill i Parken / Foto: Rafael Zajac
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#5: Kultur skaber vækst i erhvervslivet
Et attraktivt kulturliv er med til at tiltrække og fastholde
virksomheder og medarbejdere. Specielt turismeerhvervet er afhængigt af kulturlivet, både fordi kulturinstitutioner med et højt fagligt niveau tiltrækker både danske
og udenlandske turister, og fordi lokale og anderledes
kreative udtryk og begivenheder i stigende grad opleves
som attraktive.

• understøtte udøvende kunstnere
• arbejde for mere kunst og kultur i det offentlige rum
og i offentligt og privat byggeri
• understøtte samarbejde mellem kultur og turisme
og fælles markedsføring af Aalborg som en innovativ,
kreativ og bæredygtig kommune

Levende byrum med mulighed for interaktive oplevelser,
arkitektur, design og kunst i det offentlige rum er med til
at tiltrække virksomheder, medarbejdere og turister – og
er med til at udtrykke byens og kommunens identitet og
selvforståelse.

• at de indgår i samarbejder med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om produktudvikling, forretningsudvikling og markedsføring
• at de udnytter deres forretningsmæssige potentiale
• at de arbejder målrettet med at styrke deres internationale profil og formidling

Kreative erhverv som film, computerspil, events og udøvende kunstnere har med pæne vækstrater en stigende
betydning i det samlede erhvervsbillede. På Aalborg Universitet og på University College Nordjylland uddannes
mange inden for kreative og kulturelle fag, og de udgør
et meget stort potentiale for at skabe mere kultur, mere
beskæftigelse og flere virksomheder.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• understøtte kompetenceudvikling og entrepreneurship i de kreative og kulturelle erhverv og styrke deres
forretningsudvikling
• afprøve modeller og undersøge betingelserne for, at
flere kulturprojekter kan blive økonomisk bæredygtige
efter udløbet af projektperioden

Transformator ved Nordkraft / Foto Claus Rene Pedersen
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Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:

Julekalenderoptagelser / Foto: Lars Horn

Julekalenderoptagelser / Foto: Lars Horn
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#6: Offensiv fortællestrategi: Historierne skal formidles
Aalborg skal have et stærkt udadvendt image som
spændende kulturby, uddannelsesby og en by med internationalt fokus, hvor vi er sammen om at skabe og opleve
ny kulturel energi. Samtidig skal fortællingerne om kunstog kulturoplevelser synliggøres, og de særligt autentiske
tilbud og produkter, muligheder og geografiske steder i
kommunen skal eksponeres bedre.

Derfor vil Aalborg Kommune:
• medvirke til fælles eksponering og markedsføring af
fortællinger om tilbud i kulturlivet, blandt andet i samarbejde med Visit Aalborg

Musikkens Hus / Foto: Claus Rene Pedersen
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• have blik for alle målgrupper i den fælles eksponering
og med særligt fokus på at nå ud til de unge under
uddannelse
• have øget fokus på at bruge alle relevante aktuelle
medier og medieplatforme
• understøtte en løbende kulturpolitisk debat, der udvikler, omsætter og følger op på målene i kulturpolitikken
og i handlingsplanerne

Særligt af de professionelle kulturinstitutioner
forventer Aalborg Kommune:
• at de løbende udvikler deres stedbundne og eksterne
formidling indholds- og mediemæssigt, så formidlingen altid tydeligt afspejler, at institutionerne er
væsentlige aktører i det levende, udfordrende, kreative
og inviterende kulturliv i kommunen
• at institutionerne formidler på en vedkommende,
tilgængelig og inviterende måde i forhold til danske og
internationale gæster

Aalborg Karneval / Foto: Aalborg Karneval

Lindholm Høje / Foto: Visit Aalborg

Tørvetoget i Lille Vildmose / Foto: Visit Aalborg
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Skole- og Kulturforvaltningen
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9931 1400
aalborgkommune.dk
skole-kultur@aalborg.dk

Nibe Festival / Foto: Carl Johan Jensen
akprint.dk

