Ansøgning til Kulturens Udviklingspulje 2020
Kort ansøgning sendes til betina.toender@aalborg.dk
Projektets titel

”Fra Kajakken til den moderne Grønlandsflåde”

Kontaktoplysninger på
projektets ansvarlige /
kontaktperson

Andreas Parmo Hansen,
Historisk Ansvarlig og Formidler
Springeren – Maritimt Oplevelsescenter
Tlf.: +45 2332 4435
Mail: andreas@springeren-maritimt.dk
Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg
CVR: 15783281

Projektets øvrige
samarbejdspartnere?
Hvem er de og hvad består
samarbejdet i?

Kofoeds Skole – Samarbejdet vil bestå i konstruktion af modeller. Der ønskes at
bygge udstillingen af Kajakker op omkring modeller af Kajakker konstrueret af
grønlændere, da det er denne kultur der ønskes formidlet. Samtidig har Kofoeds
Skole et kendskab og forudgående arbejde med herboende grønlændere som
projektet ønsker at arbejde med.

Projektets målgruppe /
publikum?

Herboende grønlændere i Aalborg Kommune.
Skoleklasser, dag- og ungdomsinstitutioner i Aalborg Kommune.
Springeren – Maritimt Oplevelsescenters almene gæster, hvoraf 75% kommer fra
Nordjylland.

Projektets idé og indhold, set
ift. puljens formål og kriterier
(projektbeskrivelse)

Projektet vil opbygge en udstilling der oplyser om den grønlandske kultur gennem
fortællinger om kajakker og sejladsen på Grønland. Udviklingen af udstillingen vil
ske i samarbejde med lokale aktører, i form af modelbygning og vidensdeling.
Projektet skal sikre kultureludveksling samt afhjælpe integrationen og
kulturforståelse mellem Grønland og Danmark.
Yderligere vil projektet skabe et alment læringspotentiale omkring et væsentlig og
traditionel grønlandsk kultur-felt, som vil kunne udnyttes af den almene borger,
men yderligere formidles til besøgende skoleklasser.
En del af projektets grundlag ligger i, at den nuværende formidling omkring
grønlandsk kultur og Grønland generelt, er mangelfuld. Det vil Springeren –
Maritimt Oplevelsescenter gerne gøre noget ved med dette projekt. Derved vil vi
gerne skabe en udstilling som kan belyse dele af den grønlandske kultur til
borgerne i Aalborg Kommune.

Det ansøgte beløb og
projektets egenfinansiering

Der søges om 40.000 kroner, hvortil egenfinansieringen vil ligge på 70.000 kroner.

Projektperiode og projektets
tids- og handleplan

Såfremt projektet bliver bevilliget med midler fra Kulturens Udviklingspulje, vil
etableringen og udvikling af udstillingen ske fra 1. maj. Dertil vil der være
fernisering af udstillingen finde sted i efteråret af 2020. Herefter vil projektet blive
en fast del af Springeren – Maritimt Oplevelsescenters udstillinger.

Hvordan vil projektet blive
synliggjort? Videndeling?

Projektet vil blive formidlet primært på Springeren – Maritimt Oplevelsescenter,
men vil trække på et stærkt samarbejde med Kofoeds Skole, samt Aalborg
Kommunes folkeskoler og ungdomsinstitutioner.
Der vil blive holdt en officiel fernisering og indvielse, samt udarbejdet en
medieplan for projektet, som skal synliggøre projektet.

Projektets samlede budget –
indtægter og udgifter

Se vedlagte budget, Bilag 1.
Udover vedlagte budget vil der blive forsøgt at finde andre sponsorater for at
udvikle udstillingen bedst muligt.

Evt. andre relevante
oplysninger

Se vedlagte beskrivelse, Bilag 2, for indblik i udstillingens synopsis og indhold.

