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Handlingsplan for
kulturpolitik 2013-2015

Chill i Parken/ Foto: Rafael Zajac
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Forord
Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-2015 blev vedtaget
af Aalborg Byråd i december 2013.
Kulturpolitikken rummer tre overordnede målsætninger:
• 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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I Aalborg Kommunes handlingsplan for kulturpolitikken
indgår indsatser
• i Sundheds- og Kulturforvaltningens eget regi
• på tværs af forvaltninger i Aalborg Kommune
• mellem Sundheds- og Kulturforvaltningen og kulturinstitutioner – indsatser, som igangsættes af forvaltningen
• på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen og
andre samarbejdspartnere.

En del tiltag i handlingsplanen har betydning for flere af
kulturpolitikkens seks indsatsområder og er derfor nævnt
flere steder. Der indgår en handlingsplan for hvert indsatsområde og en handlingsplan for supplerende tiltag.

De kommunalt støttede kulturinstitutioner indarbejder
kulturpolitikken i deres egne handlingsplaner.

Sundheds- og Kulturudvalget
Marts 2014

Midt i 2015 indhentes status på kulturpolitikken og handlingsplanen mhp. justering og/eller revision af politikken i
Sundheds- og Kulturudvalget i september 2015.

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

Denne handlingsplan er Aalborg Kommunes, mens indsatsområderne i kulturpolitikken også 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

Teater Nordkraft, Eksil / Foto: Tom Ingvardsen
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#1 Åbne og inviterende kulturtilbud
Aalborg Kommune vil
• understøtte kulturaktører, der opsøger og overrasker
publikum i uvante arenaer

• medvirke til at sikre fornyelse af de professionelle
faciliteter

• skabe sammenhæng mellem fysisk planlægning,
byudviklingsprojekter og kulturel udvikling

• sikre let adgang til at afvikle kulturtilbud i naturen, på
byernes pladser, i parker og øvrige rum

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

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

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

Liv i byen / Foto: Visit Aalborg
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Aalborg Karneval / Foto: Aalborg Karneval

#1 Handlingsplan
• Øget brug af alternative afviklingssteder og kobling på
tværs af kulturgenrer og kunstarter: Medvirke til dette
ved deltagelse i udvikling af kulturaktiviteter
• Kunst i det offentlige rum: Aalborg Kommunes Kunstfond vil i 2014 etablere overblik og koordinering af
initiativer til nye projekter, og støtte konkrete projekter efter ansøgning i 2014 og fremover
• Flere kulturinstitutioner går i gang med renovering
for at optimere rammerne om kulturoplevelserne og
udvikle deres tilbud yderligere:
- Trekanten renoveres i 2014
- KUNSTEN renoveres i 2014-2015
- Nordjyllands Historiske Museum arbejder med at
skaffe midler til at renovere dels museets Algadeafdeling for at skabe mere moderne udstillingsfaciliteter, dels midler til at optimere Hals Skanse som
attraktion
- Aalborg Zoo indvier ny udendørs scene april 2014

Oplevelseszonen centrum/havnefront

Nyskabende rammer for kultur

• Øget brug af havnefronten og byens rum, blandt andet
under Tall Ships Races i 2015

• Midlertidige rammer for ad hoc-kulturtilbud og kulturelle foreninger og miljøer: Aktuelt arbejdes der med
muligheder i området omkring Østre Havn, herunder
Byens Rum i Hørfrøgade, og i Karolinelund
• Inddrage studerende i kreative idéfaser, der kan udvikle byens attraktionsværdi: Blandt andet arbejdes
der med forslag til at revitalisere Nørregade og med,
hvordan hovedbiblioteket eventuelt kan udforme sin
have som et litterært, filosofisk eller reflektorisk oplevelsesrum
• Street Science: I løbet af 2014-2015 afsøges mulighederne for at synliggøre videnskab som kulturelle
attraktioner i bybilledet og skabe nye interaktive
byrum
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#2 Nye kulturelle udtryk og samarbejder: Kulturel innovation
Aalborg Kommune vil
• 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

Aalborg Symfoniorkester og Platform 4 / Foto: Aalborg Symfoniorkester
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• skabe rammer, der muliggør nye tværgående udtryksformer i mødet mellem kultur og idræt

#2 Handlingsplan
• Nordkraft: Der arbejdes fortsat med at skabe nye
synergier, samarbejder og kulturelle udtryk på tværs
i Nordkraft. Der udarbejdes i 2014 en strategiplan for
udvikling af fælles initiativer på tværs af idræt, kultur,
sundhed og uddannelse og for fremtidig koordinering
og kommunikation.
• KulturKANten: Gennem kulturaftalen er kommunen
med til at bevilge støtte til kulturprojekter, der har fokus på det overraskende møde og alternative arenaer
– dvs. projekter, der går på tværs af genrer og traditionelle samarbejder. Forløber til og med 2016.
• WeAArt: Projektet forventes realiseret første gang i
august 2014 og går ud på at skabe en årligt tilbagevendende begivenhed og et byrum præget af moderne
samtidskunst, til inspiration, forundring, overraskelse
og begejstring

• Study Aalborg-event 5. september 2014 for elever på
ungdomsuddannelserne med smagsprøver på idrætsog kulturlivet i rammerne af oplevelseszone centrum/
havnefront. Forventes gentaget i 2015.
• Børnekulturmesse: Der planlægges en børnekulturmesse i september 2014 for at synliggøre bredden af
børnekulturtilbuddene i kommunen med kulturinstitutionernes skoletjenester, teater, film, skolekoncerter
og Børns Møde Med Kunsten
• Projekt for børnehavebørn: Der arbejdes med at tilbyde et nyt projekt i 2015, hvor ca. 600 børnehavebørn
deltager i kulturworkshops over en uge

• Nyskabende kultur igangsat af nye kulturelle aktører
understøttes, blandt andet ved at skaffe midlertidige
rammer hertil i området omkring Østre Havn, og via
støtte fra kommunens puljer
• Karolinelund: Parken er åben for midlertidig og eksperimenterende brug frem til maj 2015, mens parkens
fremtid drøftes og afklares
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#3 Kulturlivet i lokale miljøer: Ildsjæle og professionelle
Aalborg Kommune vil
• 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

Publikum til Skansespillet i Hals / Foto: Skansespillet
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• 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

#3 Handlingsplan
• Kultur i landdistrikter: Temaet er et strategisk indsatsområde for Sundheds- og Kulturforvaltningen, der
både rummer kunst, kulturarv, folkeoplysning, idræt,
biblioteker og lokalhistoriske arkiver.
- Der arbejdes med en kortlægning af lokaler, pladser
og andre faciliteter, samt foreninger og institutioner
- I 2013/14 afvikles forsøgsprojektet ”Kulturen rykker
ud”, hvor der gives tilskud til professionelle, kulturelle
arrangementer i forsamlingshusene, mens det lokale
foreningsliv selv forestår afviklingen. Evalueres i 2.
kvartal 2014 og gentages evt. i en revideret udgave
- I 2014 udvælges et pilotprojekt i en landsby
- Sundheds- og Kulturforvaltningens puljer gennemgås
og revideres evt. i forhold til dette indsatsområde

• Aalborg Fjordland: Formidling af oplevelser og tilbud
i området via hjemmeside igangsættes omkring 1.
juni 2014. I efteråret 2014 udvikles et trykt kort til at
supplere hjemmesiden, og der arbejdes med udvikling
af projekter i området.

• Kickstart Forstaden: Aalborg indgår som en af syv
kommuner i dette Realdania-støttede projekt. Målet
er at byudvikle Aalborg Øst og forbedre centerfunktioner, infrastruktur og udfoldelsesmuligheder for
områdets beboere. Sundheds- og Kulturforvaltningen indgår i den strategiske udvikling af idræts- og
kulturfaciliteter i området omkring Astrupstien, hvor
Trekanten sammen med Tornhøjhallen skal bidrage til
at udvikle et bycentrum med involverende aktivitet og
oplevelse.

• Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen):
Puljen har i 2014 fokus på kulturprojekter i bred forstand og støtter op om aktiviteter med musik, teater,
kunst og andre kreative events arrangeret af de lokale
ildsjæle

• Aalborg Kyst: I 2014 udarbejdes brandingstrategi for
området, og lokale turistaktører efteruddannes i
servicering af gæster
• Kultur i boligområder: I 2014 undersøges mulighederne for samarbejde og finansiering af et beboerinvolverende karavaneprojekt i samarbejde med bl.a. boligforeninger og talentmiljøer

• Lundby: 150-året for træfningen i Lundby markeres
den 1.-4. juli 2014 med en genopførelse af træfningen,
genskabelse af slagmarken, formidling m.m.
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#4 De unge talenter: Danske og internationale
Aalborg Kommune vil
• 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

Chill i Parken / Foto: Rafael Zajac
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• understøtte, at unge kan være kulturambassadører, så
de bringer deres netværk med til fælles deltagelse i
kulturlivet
• etablere og understøtte miljøer for systematisk talentudvikling på tværs af kunstneriske og kulturelle genrer,
i samarbejde mellem kulturinstitutioner og vækstlag

• sikre mulighed for at kombinere udannelse og talent
• understøtte, at kulturlivet spiller en aktiv rolle i
undervisningen i folkeskolen og dermed medvirker
til at gennemføre folkeskolereformen

#4 Handlingsplan
Indsatser for at understøtte talenter
• Aalborg Talentakademi er igangsat primo 2014 og
er opdelt i foreløbig tre linjer, musik, billedkunst og
teater, med tværgående kunstneriske projektarbejder
mellem genrer.
- Der arbejdes på at indgå konkret samarbejde med
gymnasier for at forbedre mulighederne for at
koble uddannelse og talentudvikling
- Der arbejdes i 2014 på at afklare, om der kan
etableres særlige ungdomsboliger tilknyttet talentakademiet
• Dansefyrtårn Nord: Nordjylland er udvalgt til at blive
såkaldt dansefyrtårn 2014-2019 i et projekt under
Dansehallerne, der forventes støttet af Nordea-fonden. Aalborg Kommune indgår i projektet, der kræver
et bredt felt af samarbejdspartnere og bliver regionalt,
med sekretariat i Børns Møde Med Kunsten under
kulturaftalen. Dansefyrtårn Nord fokuserer primært på
”Dans i skolen” og ”Unge danser”, derudover på ”Årets
dans”.
• KulturKANten: Talentudvikling er et særligt prioriteret
indsatsområde i kulturaftalen i perioden 2013-2016.
Projekter, der arbejder med talentudvikling, kan søge
støtte i en pulje.
• Orkester Norden med unge klassiske musikstuderende
og -talenter fra hele Norden og Baltikum har hjemsted
i Musikkens Hus i 2014-2018. Orkester Norden motiverer og inspirerer unge talenter i Aalborg og fremmer et
klassisk musikmiljø

• Kulturpriser og rejselegat: Der uddeles årligt fem kulturpriser til modtagere, der med prisen anerkendes for
særlig præstation og talent inden for fx musik, teater,
billedkunst, dans, litteratur eller tværgående performance. I 2014 og 2015 supplerer Aalborg Kommunes
Kunstfond med et særskilt rejselegat øremærket et
ungt billedkunstnerisk talent.

Samspil med uddannelser
• Planlægning af konkrete aktiviteter vedr. indsatsområdet i samspil med kommunens uddannelsesstrategi
i løbet af 2. kvartal 2014
• Unge kulturambassadører: Indsatsen herfor søges
styrket via samarbejdet med Aalborg Universitet og
University College Nordjylland

Unge som medskabere og kulturbrugere
• Der skabes aktiviteter og liv i oplevelseszonen
centrum/havnefront ved at understøtte større aktiviteter med ACT Big-puljen og ved at støtte unge i
at arrangere aktiviteter med ACT Quick-puljen.
Målet er at gøre det til et fast tiltag fra 2015.
• Hvidbog for oplevelseszone centrum/havnefront skal
gøre det lettere for arrangører at planlægge arrangementer på pladser og arealer og at søge tilladelser.
Forventes færdiggjort i 2014.
• Dialognetværk med unge fra vækstlagene: I løbet af
2. kvartal 2014 etableres et dialognetværk med unge
fra de kulturelle vækstlag
• EUniverCities: Konference 1.-4. april 2014 med fokus
på at forny den eksisterende uddannelsesstrategi for
at gøre Aalborg endnu mere attraktiv som studieby,
herunder skabe inspiration til at involvere studerende
i at medskabe kulturoplevelser
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#5 Kultur skaber vækst i erhvervslivet
Aalborg Kommune vil
• 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
• 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

Julekalenderoptagelser / Foto: Lars Horn
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Julekalenderoptagelser / Foto: Lars Horn

#5 Handlingsplan
Mere kunst og kultur i det offentlige rum

• I 2014 vil WeAArt-kunstprojektet præge forskellige
byrum i oplevelseszonen centrum/havnefront

• KulturKANten: Til og med 2016 findes puljen Kulturel
innovation til kvart pris, som skal skabe større bevidsthed om og brug af kunstneres særlige kompetencer.
Dette som kilde til innovation skabt i mødet med
private og offentlige aktører i Nordjylland.
• Filmområdet: Medlemskabet i Den Vestdanske Filmpulje fortsætter, hvilket betyder bedre finansieringsmuligheder for lokalt producerede film og dermed
vækstmuligheder for den lokale filmbranche. Inspirationsnetværket for kreative filmvirksomheder og aktive
i film- og spilmiljøet fortsætter ligeledes.

Flere forretningsmæssige potentialer foldes ud
i kulturlivet

• Fundraising-seminar for kulturinstitutioner vedr. Creative Europe, EU´s nye kulturprogrammer, holdes i april
2014

• KulturKANten: Til og med 2016 findes puljen Kunst
og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige
rum. Denne pulje understøtter projekter, hvor kunst og
kultur i samspil med sundhed, socialt miljø, fysiske omgivelser m.v. kan være med til at forandre og udvikle et
sted

• OplevVækst: Projektet har som sine tre indsatsområder fokus på kulturinstitutioner, stedbundne oplevelser og talentudvikling:
- Nordjyske kulturinstitutioner skal blive endnu mere
konkurrencedygtige og dermed skabe ny oplevelsesøkonomisk vækst. I det første af to forløb deltager
13 nordjyske kulturinstitutioner, hvor de 8 kommer
fra Aalborg Kommune
- Aalborg Karneval er udvalgt som en af fire regionale
kulturevents med stedbundne værdier og oplevelser, der har potentiale til at blive nordjyske ”eventfyrtårne”. I forløbet arbejdes der med det internationale potentiale
- Nordjyske talenter kan få hjælp til udvikling af deres
forretningspotentiale

• Via MUSAM kan der søges støtte til rytmisk musik
• Børns Møde Med Kunsten: Dette projekt i kulturaftaleregi formidler kontakt mellem en række professionelle
kunstnere på den ene side og skoler, institutioner m.v.
på den anden
• Levende Musik i Skolen: Via dette tilbud formidles
kontakt mellem professionelle musikere og skoler
• Brug af kunstnere forventes fortsat i høj grad at ske
i regi af kulturinstitutioner og kulturaktører, som
Aalborg Kommune støtter

Fælles markedsføring af Aalborg i samspil mellem
kultur og turisme
Tilbud til udøvende kunstnere og kulturaktører
fortsætter
• Værkstedsfaciliteter: Der er værkstedsfaciliteter på
Nordjyllands Kunstnerværksted for billedkunstnere
i Nordjylland. Brugerne optages efter ansøgning og
vurdering. På Nordkraft er en malersal med plads til
6 billedkunstnere, mens der på Skydebanevej er
6 pladser i billedhuggerafdelingen og 4 pladser på
grafikværkstedet.
• Aalborg Kommunes Kunstfond indkøber kunst til
udsmykning af det offentlige rum, blandt andet ved
kunstnere med lokal tilknytning
• Kulturpuljen: Kulturaktører kan søge støtte til kulturprojekter i kulturpuljen, der har to årlige hovedansøgningsfrister

• Styrkelse af Aalborgs profil som kulturby udmøntes
i foråret 2014 efter vedtagelse af handlingsplan for
kulturpolitikken
• Aalborg Festivals: Det nye festivalkoncept henvender
sig både til lokale og til turister
• Bæredygtighedsfestival 13.-20. september 2014: Der
arbejdes i løbet af 1.-2. kvartal 2014 for at afsætte
midler i ACT Quick-puljen til festivalprojekter med
temaet bæredygtighed
• Aalborg Live: Som et treårigt forsøgsprojekt igangsættes i 2014 et annonce- og webkoncept med fokus
på salg af især koncert- og teateroplevelser i Aalborg,
med evt. tilkøb af hotelovernatninger, restaurantbesøg
samt inspiration til flere oplevelser
15

#6 Offensiv fortællestrategi: Historierne skal formidles
Aalborg Kommune vil
• medvirke til fælles eksponering og markedsføring af
fortællinger om tilbud i kulturlivet, blandt andet i samarbejde med Visit Aalborg

• 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

Koncertsalen i Musikkens Hus / Illustration: Coop Himmelblau
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• understøtte en løbende kulturpolitisk debat, der udvikler, omsætter og følger op på målene i kulturpolitikken
og i handlingsplanerne

#6 Handlingsplan
• Kulturinstitutioner og andre kulturelle aktører står for
hovedparten af det kulturelle udbud og varetager fortsat deres egne formidlingstiltag via diverse relevante
medier og medieplatforme
• Sundheds- og Kulturforvaltningen fortsætter sin
løbende indsats for at formidle informationer via relevante medier og platforme
- til samarbejdspartnere i kultur- og foreningslivet
(nye muligheder, ansøgningsfrister m.v.) gennem
nyhedsbreve
- til pressen og borgerne om generelle tiltag, nyskabelser m.v.
- til relevante målgrupper ved kulturelle tilbud arrangeret af forvaltningen
• Der arbejdes med teknisk udvikling af en interaktiv
platform for kultur- og fritidstilbud, som foruden materiale fra kultur- og fritidslivet vil tilbyde redaktionelle
anbefalinger om oplevelser for særskilte målgrupper

• Aalborg Festivals: Der arbejdes i løbet af 2014 på at
skabe et nyt festivalkoncept for Aalborg, der skal
intensivere festivaloplevelsen, trække de studerende
tilbage til byen tidligere i august og skabe en mere
attraktiv studieby. En del af indsatsen er en fælles
markedsføring af Aalborg som festivalby. Her medtages alle festivaler, ikke alene dem, der foregår i
august.
• Nordkraft-historier: Formidling i Nordkraft påbegyndes i 3. kvartal 2014, bl.a. de tidligere medarbejderes
historier
• Der tages kontakt til Ældre- og Handicapforvaltningen
i 2014 for dialog om samarbejde om at forbedre informationer om kulturtilbud
• Studyaalborg.dk: Portalen videreudvikles i 2. kvartal
2014 til at have større fokus på at formidle kulturelle
aktiviteter/events, hvor studerende er målgruppen
• Workshop for kulturinstitutioner i 2014 om brug af
sociale medier
• Der udarbejdes en plan for en løbende kulturpolitisk
debat
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#7 Flere kulturbrugere

Dreng møder isbjørn / Foto: Aalborg Zoo
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Kulturnatten, Kenneth Dahl Knudsen og Mathilde Haase
”Sansemøde” / Foto: Pernille Hansen Krogh

#7 Handlingsplan
• Der udarbejdes i fornødent omfang kulturpolitiske
strategier og handlingplaner til sundheds- og kulturforvaltningens tværgående strategiske indsatsområder.
- Uddannelsesbyen Aalborg
- Det nye KRAM - kompetencer, relationer, accept,
mestring
- Styrkelse af det frivillige Aalborg
- Kultur i landdistrikter
- Styrkelse af borgernes IT kompetencer

Folkeskolerne
• Sundheds- og Kulturforvaltningen deltager i at implementere skolereformen på området understøttende
undervisning og fritidstilbud. I første halvår i 2014
kortlægges de mange tilbud, som kulturinstitutioner
og skoletjenester allerede har målrettet til børn, skoler
m.v. Som et katalog på playtool.dk udarbejdes status
på kulturtilbud rettet til folkeskoler, hvilket skal gøre
det endnu lettere for skolerne at bruge disse læringstilbud
• Profilskoler med kulturel profil: Mulighederne for at
oprette profilskoler i samarbejde med Skoleforvaltningen afsøges i 2014 og 2015
• Kultur-playmaker: Mulighederne undersøges i løbet
af 2014 for at oprette en kulturel playmakerstilling,
der skal medvirke til at bygge bro mellem kulturlivets
tilbud og folkeskolen, i lighed med playmakeren på
foreningsområdet

• Koncerter og film for indskolingselever: Tilbuddet fra
2013 fortsætter i 2014 og 2015. Over to dage inviteres
1.200 børn ind til i alt 4 skolekoncerter og 4 filmfremvisninger i Nordkraft, kombineret med undervisningsmateriale.
• Skolekoncerter: I skoleåret 2013-2014 afholdes der 25
skolekoncerter på 13 skoler i regi af Levende Musik i
Skolen. I samarbejde med Skoleforvaltningen arbejdes der med at indgå en fast aftale med skolerne om
koncerter fremadrettet. Hermed vil kommunen få
mulighed for at etablere en KulturCrew-uddannelse
– et tilbud, hvor elever får kompetencer til at være
frivillige arrangører i kultur- og fritidslivet.

Samspil med kommunalt støttede kulturinstitutioner
• Der indsamles årligt status på antal besøgende og
andre nøgleinformationer fra kulturinstitutioner
• Det forventes af de kommunalt støttede kulturinstitutioner, at de forholder sig til kulturpolitikken i deres
egne løbende handlingsplaner
• Kulturpolitikkens mål og indsatsområder indgår i
dialogen forud for indgåelse af nye kontrakter med
kulturinstitutioner, og når kontrakt indgås, har
institutionen forholdt sig til mål og indsatsområder

Opfølgning og dokumentation
• Der udvikles i 2014 en model for dokumentation af
mål og resultater på kulturområdet, der supplerer eller
erstatter nuværende dokumentationsmateriale
• Kulturpuljen skal bidrage til alle indsatsområder i kulturpolitikken. Kriterierne for støtte fra Aalborg Kommunes kulturpulje justeres i 3. kvartal 2014, så der er
særligt fokus på at støtte kulturtiltag, der understøtter
mål og indsatsområder i kulturpolitikken. Koordineres
med andre puljer.
• MUSAM: Kriterier for støtte til rytmisk musik via
MUSAM justeres i 2. kvartal 2014
• Der tages kontakt til Integrationsrådet i 2014 om sammenhænge med målsætninger i integrationspolitikken
og udmøntning
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