Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Henvendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om samarbejde mellem Det Internationale
Kulturpanel, Kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg og byen Manchester
2018-069741
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at der arbejdes videre med at skabe et samarbejde mellem Aalborg, Aarhus og Manchester,
at Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder videre med at skabe bæredygtige netværk og partnerskaber
mellem det politiske niveau på kulturområdet i hhv. Aalborg og Manchester, og
at Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder videre med at gøre det muligt for relevante kulturinstitutioner fra
Aalborg at skabe partnerskaber med institutioner fra Manchester.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Efter opdrag fra det internationale kulturpanel er Aalborg og Aarhus Kommune blevet kontaktet af Slots- og
Kulturstyrelsen, med henblik på at undersøge mulighederne for en fælles satsning i forhold til Manchester.
Slots- og Kulturstyrelsen har i deres indledende research vurderet, at begge byer kunne have stor interesse
i og glæde af et samarbejde med Manchester. Både på det strategiske og på det operationelle niveau i
forhold til kultursektoren og måske også i et bredere perspektiv.
Slots- og Kulturstyrelsen foreslår et forløb i to spor:
Strategisk niveau – etablering af kontakter på politisk niveau evt. gennem etablering af en fælles
konference eller med en studietur for kulturudvalget eller lignende.
Operativt niveau – kontakt mellem kulturinstitutioner i de to danske byer og Manchester. Det kunne være i
form af en besøgsrejse til Arts Council England/Manchester, med det formål at lade de respektive
kulturinstitutioner møde deres britiske partnere. Formålet er med en sådan rejse skulle være, at
institutionerne i fællesskab kan identificere/formulere fælles projekter på tværs af landegrænser.
Slots- og Kulturstyrelsen kan støtte besøgsprogrammer mellem Manchester og de to danske byer, hvor
formålet er at skabe bæredygtige netværk og partnerskaber.
Slots- og Kulturstyrelsen har mulighed for at bevilge midler til konkrete projekter mellem danske og britiske
partnere. Projekterne valideres i Statens Kunstfond med fokus på høj kunstnerisk kvalitet. Ud over disse
midler har parterne også mulighed for at søge støtte gennem Statens Kunstfond.
Der er dog en forventning fra Slots- og Kulturstyrelsen om lokal medfinansiering fra de tre byer eller deres
kulturinstitutioner.
I forhold til konkrete initiativer og institutioner som kunne være af interesse for det videre forløb kan
nævnes:
Kulturskolen, UngAalborg, The Nordic City Model (By- og Landskabsforvaltningen), Center for Mental
Sundhed, Ordkraft, Lindholm Høje, Aalborg Karneval, Aalborg Event, Utzon centret, Kunsten og Musikkens
Hus.
De institutioner/initiativer dækker en række indsatser hvor Manchester også har ekspertise og relevant
viden at byde ind med.
Baggrundsinformation om Manchester:
Manchester har en befolkning på 545.500 (2017) – 2,8 mio. hvis man tager hele byområdet med og har på
mange måder været gennem samme historiske udvikling som Aalborg.
Manchester, der tidligere var en industriby, er nu primært kendt for sin arkitektur, kultur, musik, medier,
videnskab, sociologi, sportsklubber, heriblandt fodboldklubberne Manchester United og Manchester City.
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