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Sagsbeskrivelse
Kulturkaravanen er en af de store satsninger under Den Regionale Kulturaftale, Kulturkanten. Den har til
formål at binde Nordjylland sammen gennem kulturelle aktiviteter i regionens kommuner. Karavanen
besøger hver kommune, hvert år i perioden 2018 – 20. Pga. sin størrelse får Aalborg Kommune dog to
besøg om året. Jammerbugt Kommune er projektleder på kulturkaravanen og varetager økonomistyringen,
den kunstneriske udvikling og den overordnede kommunikation og PR. I de enkelte kommuner sørger
kulturkonsulenter m.fl. for at realisere projektet i samarbejde med grupper af borgere. Den samlede økonomi
er på 4.4 mio. kr. betalt af Kulturaftale Nordjylland/ Kulturministeriet.
Tema og dogmer
Temaet for og titlen på årets kulturkaravane er hverdagsglimt. Temaet er udviklet på baggrund af dogmer
som kunstnerisk mangfoldighed, nedbrydning af kendte skel, involvering, fællesskab, kommunikation og
levedygtighed.
Formål
Formålet kan opsummeres i følgende punkter
Kulturkaravanen







Skal gøre kunst og kultur bredt tilgængeligt for alle
Skal skabe sammenhængskraft – på kryds og tværs af regionen
Skal være lærings- og identitetsskabende
Skal være involverende i forhold til borgere – før, under og efter
Skal ud i alle 11 nordjyske kommuner – små og store steder
Er en akkumuleret fortælling

Kunstnerisk indhold
I 2018 er det De Nordjyske Biblioteker, Det Jyske Musikkonservatorium og fotogruppen PixlArt der
producerer indholdet til karavanen. Tanken er, at aktørerne udskiftes hvert år.
Kulturkaravanen i Aalborg Kommune
Karavanen kommer til Aalborg Kommune i uge 23 og 41. Eftersom overskriften er hverdagsglimt og der er
lagt vægt på borgernes involvering og nedbrydning af kendte skel, har vi valgt nogle tæt bebyggede områder
i oplandet som centrum for begivenhederne. Det er Svenstrup i uge 23 og Vodskov i uge 41. Tilbuddene til
skoler og børnehaver foregår primært på de enkelte institutioner. Her har vi valgt at give tilbuddene til
institutioner syd for Limfjorden i uge 23 og nord for Limfjorden i uge 41.
Kapaciteten i skoletilbuddet fra PixlArt er stor, og kan i princippet rumme alle interesserede. Det samme
gælder bibliotekets tilbud til børnehaver. De andre arrangementer er tiltænkt mindre målgrupper fra 20 – 150
personer. Med Hverdagsglimt er der fokus på at involvere mennesker på det personlige plan og skabe små
lokale forandringer. Succesen skal derfor måles kvalitativt og ikke kvantitativt.
Vedrørende uge 23 er vi langt i planlægningen.
PixlArt tilbyder
Hverdag i billeder
Et digitalt fotoprojekt målrettet alle børn i udskolingen. Eleverne undervises en time om dagen og får
herigennem introduktioner og opgaver, der vedrører hverdagens billeder og deres liv på nettet. PixlArt
leverer undervisningsmateriale og yder support til lærerne. De godkender billederne, før de offentliggøres på
Instagram, og samler et stort udvalg af dem til en afsluttende visning for eleverne og deres familie. Her vil de
også have deres fotobus med. Det sker i uge 23 i Højvanghallen i Svenstrup. I uge 41 bliver det
sandsynligvis i hallen i Vodskov.
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Naturen under lup
Sammen med en naturvejleder tager PixlArt 40 borgere i alle aldre med på en tur, hvor der zoomes ind på
naturens mikromiljøer. PixlArt har deres fotobus med, og her bliver billederne redigeret. Turen finder sted
ved Guldbækken og i Svanemølleparken i Svenstrup lørdag formiddag. Vi inviterer byens spejdere.

De Nordjyske Biblioteker tilbyder
Blackout Poetry
Unge fra Forfatterskolen i Brønderslev varetager dette skriveværksted, hvor fokus er på genren black out
poetry. I samarbejde med biblioteket, skolerne og ungdomsskolerne i Svenstrup og Godthåb prøver vi at
skabe interesse for tilbuddet blandt de unge i Svenstrup og omegn. Arrangementet afvikles en sen
eftermiddag på Svenstrup Bibliotek.
Brevskrivningskoncert
En del borgere har prøvet at skrive personlige breve, men det er sandsynligvis nogle år siden, de sidst
gjorde det. I smukke omgivelser og til lyden af afdæmpet musik, tilbyder vi en stille stund på
Ridemandsmølle i Godthåb, hvor borgerne i et personligt brev kan fastholde et glimt af hverdagen.
Samtalekraft
Vi inviterer foreninger i Svenstrup til samtaler om, hvordan de kan forbedre sammenhængskraften og styrke
sammenholdet i byen. En journalist styrer samtalerne.
SoMe journalist for en dag
Målgruppen er elever på ungdomsuddannelserne. Med inspiration fra hjemmesiden ”Humans of New York”
er tanken, at eleverne interviewer personer i Svenstrup og offentliggør billeder og historier på
Kulturkaravanens facebookside.
Musik og læselyst
Et tilbud til indskolingen. Arrangementet foregår på Svenstrup Bibliotek (i uge 41 bliver det Vodskov
Bibliotek) med en musikpædagog og en bibliotekar. Eleverne synger og spiller med musikpædagogen og
bliver introduceret til bibliotekets tilbud om lån af noder, CD’er, sangbøger mm. Bibliotekaren introducerer til
relevante bøger for målgruppen.
Hverdagens små historier
Et tilbud til alle børnehaver. De får tilsendt Glenn Ringtveds bog ”Godnat sagde katten”, samt en tilhørende
video, hvor forfatteren præsenterer sig selv og læser bogen op. Bogen er illustreret af Rasmus Bregnhøj, og
på kommunens biblioteker bliver det muligt at gå på skattejagt og finde illustrationer fra bogen. På Svenstrup
bibliotek (i uge 41 Vodskov Bibliotek) kommer der endvidere en scenografi fra bogens univers, som børnene
kan lege i. Både børnehaver og private kan besøge biblioteket.
Lyrikbanko
Et tilbud til store børn og unge i Svenstrup og Godthåb. Vi inviterer i samarbejde med ungdomsskolerne. Et
par bibliotekarer vil i samarbejde med en singer/ songwriter arrangere en aften med lyrik, musik, spil og
hygge. Der er naturligvis præmier.

Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder
Pop up-koncerter
Jazzmusikeren Kenneth Dahl Knudsen vil i samarbejde med 3 studerende skabe en lille koncert med et
internationalt præg. I uge 23 får vi tre koncerter om fredagen og planlægger at bruge dem på Svenstrup
Station i morgenmylderet, foran Brugsen om eftermiddagen og til PixlArts afsluttende event sidst på
eftermiddagen.
Musikbanko
Et band spiller uddrag af relativt kendte sange, som publikum skal finde uddrag fra på deres spilleplade. Vi
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er i dialog med Boligforeningen Himmerland, der har 7 afdelinger i Svenstrup. Foreningens beboere får
tilbudt dette usædvanlige kulturarrangement. Ligesom i lyrikbankoen er der præmier.
Den Nordjyske Sang
Sangskriver Martin Granum har komponeret melodien, og tanken er, at hver kommune skriver et vers til
sangen. Vi forsøger at lande en workshop med Martin Granum og Svenstrup Pigekor.
Se mere på www.kulturkaravane.dk
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