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Åbent møde

1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-260217

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Mødet afholdes på Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø. Der vil inden
mødet være en kort rundvisning/introduktion til stedet fra kl. 16.00-16.30.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Godkendt.
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2.

Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-268918

Initialer: AAL

Åbent

•

Økonomisk oversigt.

•

Orientering om møde i KKR (den lille kulturgruppe) den 30. november 2010.

Bilag
306-2010-262146

Økonomisk oversigt over Kulturgruppens frie midler

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Til efterretning.
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3.

Nyt fra Kommunerne

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-268914

Initialer: AAL

Åbent

Holbæk:

Kalundborg:

Lejre:

Odsherred:

Ringsted:

Roskilde:

Slagelse:

Sorø:

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010
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Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Holbæk:
• Ny Kultur- og Fritidsplan
• Halorganiseringsproces
• Sparerunde også på kulturområdet
• Møde mandag den 13. december 2010 om bidrag til kulturregionen
Kalundborg:
• Kalundborg følger med interesse Holbæks afklaring vedrørende bidrag til Kulturregionen
Lejre:
• Børnekulturuge i uge 46 (4.000 børn og unge deltog)
• Der er sparet på halområdet og museet
Odsherred:
• Der er sparet på Kultur- og Fritidsområdet
• Ildsjælekonference
• Demokratek på en mindre skole (”minibibliotek”)
• Planer for Rørvig Bibliotek
Ringsted:
• Der foregår udmøntning af sparerunden
• Kultur- og Fritidsforvaltning slås sammen med Kongrescentret
• ”Jul i Ringsted” (Paraply mellem de handlende og kommunen)
Roskilde: Afbud
Slagelse:
• Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalg (mange sager)
• I 2011 400 års jubilæum på Fæstningen i Korsør
• §17 stk. 4 udvalg vedrørende Kulturhus i Skælskør
• Professionalisering af Kulturinstitutionerne
Sorø:
• Halharmoniseringsprojekt – ændret tilskudsordning til idrætsområdet
• Lokalbibliotek i Stenlille lukker 31. december 2010
• Der er nedlagt grundsten til nyt kunstmuseum
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•

Der er svamp i Kulturhistorisk Museum
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4.

Ansøgning om tilskud til "Melangell´s vidnesbyrd - moderne mysteriespil
2011/12, trin 1 2011.

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2010-267884

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Music for the Mysteries søger den 15. november 2011 om tilskud til projektet ”Melangell`s vidnesbyrd – Moderne Mysteriespil 2011/12. Der søges om tilskud til 1. trin i projektet, som afvikles i 2011, i henholdsvis Roskilde og Slagelse kommuner. Trin 2 som
planlægges afviklet i 2012, er der taget kontakt til kulturinstitutioner i Odsherred Kommune, med mulighed for deltagelse af flere kommuner i Kulturregionen.
Sagsfremstilling
Af ansøgningen fremgår det, at ”Melangell´s Vidnesbyrd” omplanter en helgeninde og
mystiker fra 500-tallet til nutidens kulturelle rum i Kulturregion Midt- og Vestsjælland,
og skaber musik-billedfortællinger ud af hendes jeg-fortælling. Ved at give hende
stemme i nutiden sætter projektet perspektiv på det moderne menneskes forhold til
identitet og kulturarv.
Til brug ved opførelserne skabes en ”magisk rydning” i silkestof, oliemaleri, sten, glasdråber, mos og lys af billedkunstneren Alison Michell. I dette rum i rummet befinder
publikum, 4 sangere og 4 musikere sig under opførelserne. Komponist Hanne Tofte Jespersen sætter en nutidig gendigtning af helgenindens fortælling i 1 times musik.
Spillet opføres 2 gange pr. spilledag af gruppen Music for the Mysteries. ”Rummet i
rummet”, kan besøges som udstilling mellem opførelserne.
Projektets 2 trin:
Projektet gennemføres i 2 trin. I trin 1 skabes musik- og billedinstallation og spillet afprøves i 2 kommuner Roskilde og Slagelse.
I Roskilde vil opførelsesstedet være hal 9 i Musicon. Der vil være 4 forestillinger over 2
dage. Samarbejdspartnere er: Museet for Samtidskunst, Schubertselskabet, Roskilde Musikforening, Dansk Musikerforbunds Roskilde afd. og Musicon/Roskilde Kommune.
I Slagelse vil opførelsesstedet være Kongegården i Korsør, hvor billede-rum installationen tilpasses en eksisterende koncertsal. Der vil være 2 forestillinger på 1 dag.
Samarbejdspartnere vil være foreningerne omkring Kongegården: Korsør Kunstforening,
Korsør Koncerterne, Isenstein Samlingen og Foreningen Kongegården.
Trin 1 afprøver kunstnerisk vision og samarbejdsrelationer med mulighed for efterfølgende justeringer.
I trin 2 er der foreløbig kontakt til Musik i Asnæs og Odsherreds Kulturhistoriske Museum, hvor der p.t. drøftes muligheden for at kombinere spillet med en særudstilling i
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museets store lade. Det er samtidig planen at søge opførelsessteder og samarbejdspartnere andre steder i kulturregionen.
Identitet og Kulturarv og Internationale perspektiver:
Music for the Mysteries´ kunstneriske vision er, at skabe og opføre nutidig musik til
overleverede tekster og udgøre et udogmatisk modtræk til kulturtab. Ensemblet har siden 2008 arbejdet med museumssamarbejder i Danmark og i udlandet, f.eks. projektet
Musikere i Museet i 2008 i Kulturregion Midt- og Vestsjælland og koncert på National Museum of Cardiff, Wales. Det walisiske nationalmuseum har ligesom Odsherreds Kulturhistoriske Museum tradition for udstillinger, der appellerer til publikums sansmæssige oplevelse af fortiden i et dynamisk samspil med nutiden.
”Melangell´s vidnesbyrd” bygger på et international kunstnerisk samarbejde mellem
komponist Hanne Tofte Jespersen (DK), billedkunstner Alison Michell (UK/DK) og forfatter Mike Harris (Wales). I ensemblet medvirker musikere fra Danmark, Norge og Sverige.
Budget- og finansieringsplan:
Det samlede budget for trin 1 udgør kr. 403.000,00.
Af den medsendte finansieringsplan fremgår det, at der er følgende tilsagn om støtte
fra kommuner og institutioner med kommunalt tilskud:
Roskilde:
Roskilde Kommunes Kulturpulje
Museet for Samtidskunst
Schubert Selskabet
Roskilde Musikforening
I alt Roskilde

kr.
kr.

20.000,00
35.000,00
30.000,00
8.000,00
93.000,00

Slagelse:
Kongegården
Kongegårdens Foreninger
Slagelse Kommune (behandles 03.12.10)
I alt Slagelse

kr.
kr.
kr.

15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00

Derudover søges puljer og fonde – Dansk Musiker Forbund, Kunstrådet, private fonde
m.fl. for kr. 127.000,00, hvoraf der p.t. er tilsagn om kr. 13.500,00.
Kulturregion Midt- og Vestsjælland søges om tilskud til gennemførelse af trin 1 i 2011på
kr. 138.000,00, svarende til tilskuddet fra kommuner og institutioner med kommunalt
tilskud.
Ansøgningen har været drøftet i den administrative følgegruppe på møde den 1. december 2010.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
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Tilskud til projektet kan finansieres af Kulturgruppens frie midler eller projektet kan videre udvikles og indgå som projekt i den nye kulturaftale.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Det oplyses i ansøgningen, at projektet har været drøftet med medlemmer af fagrådene
for henholdsvis musik og billedkunst.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da den
administrative følgegruppe ikke finder, at projektet matcher den nye kulturaftales temaer.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Indstillingen blev tiltrådt.
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5.

Ansøgning om tilskud til Fortællefestival 2011.

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2010-267899

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Fortælleforum søger den 23. november 2011 om tilskud på kr. 53.000,00 til synliggørelse af Fortællefestival i Sagnlandet Lejre i pinsen 2011.
Sagsfremstilling
I de sidste 13år er der blevet afholdt fortællefestival i Sagnlandet Lejre, fra 10 fortællere er festivalen nu vokset til 120 fortællere. Der er aktiviteter i 3 dage på mere end
10 scener og ca. 2.500 besøgende. Festivalen er blevet den største og vigtigste fortællebegivenhed i Danmark, både blandt publikum og fortællere.
Alle danske fortællere optræder gratis på festivalen og publikum betaler en let forhøjet
entre på Sagnlandet. Det er den frivillige forening, der står som ansvarlig arrangør og
afvikler festivalen i samarbejde med Sagnlandet Lejre.
Det ansøgte beløb, skal bruges til annoncekampagne for festivalen og distribution af
tryksager i Kulturregionen.
Fortælleforum vil i 2011 særligt gøre opmærksom på festivalen, da der i det kommende
år udbydes to projekter i Kulturregionen, nemlig ”Fortællekavalkaden”, hvor der vil være et 50 % tilskud til fortællearrangementer i Kulturregionen. Det vil blive udbetalt som
en refusion til de arrangører, der hyrer en af foreningens fortællere.
Det andet projekt er ”Fabulatorium”, et fortællekursustilbud til børn og unge, samt til
voksne, der kan bruges fortælling i deres arbejde med børn.
Foreningen har fået bevilliget kr. 600.000,00 til disse to specifikke projekter fra Kulturministeriet.
Af det medsendte budget for Fortællefestivalen fremgår det, at der samlet er udgifter
på kr. 284.200,00, hvoraf kr. 135.000,00 er afsat til markedsføring. Af andre større udgiftsposter er der kr. 100.000,00 til transportgodtgørelse, forplejning samt udgifter til
udenlandske fortællere.
På indtægtssiden er der budgetteret med egenbidrag fra foreningen med kr. 20.000,00,
billetbidrag fra Sagnlandet på kr. 20.000,00, tilskud fra Lejre Kommune kr. 59.000,00,
indtægt fra diverse salg, tilskud fra private fonde på kr. 122.000,00 samt tilskud fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Det oplyses i ansøgningen, at det endelige budget for festivalen er afhængigt af, hvilke
tilkendegivelser om støtte festivalen får.
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Kulturregion Midt- og Vestsjælland har i 2008 støttet Fortællefestivalen med et tilskud
på kr. 50.000,00 til synliggørelse, og en refusionspulje på max. kr. 50.000,00 til fortællearrangementer i Kulturregion, i 2009 med kr. 115.000,00 til festivalen og en refusionspulje på max. kr. 50.000,00 til fortællearrangementer i Kulturregionen. I 2009 modtog
Fortællefestivalen ligeledes kr. 136.000,00 fra Kulturministeriet, som projektmidler i
henhold til Kulturaftalen.
I 2010 har Kulturgruppen den 13. april 2010 bevilget en refusionspulje på max. kr.
50.000,00, svarende til refusionspuljen som i 2008 og 2009.
Kulturministeriet har den 26. marts 2010 bevilget kr. 600.000,00 til aktiviteter med fortællingen i centrum. Tilskuddet er fordelt med kr. 350.000,00 til ”Fortællekavalkaden”
og kr. 250.000,00 til ”Fabulatorium.”
I budgetterne for både ”Fortællekavalkaden” og ”Fabulatorium” er der afsat kr.
25.000,00 til informationsmateriale.
Den administrative følgegruppe har drøftet ansøgningen på møde den 1. december
2010.
Den administrative følgegruppe bemærker, at Kulturgruppen i flere omgange har støttet
Fortællefestivalen i Lejre og finder, at Fortællefestivalen nu er overgået til driftsfasen.
Den administrative følgegruppe finder ikke, at annoncekampagne og distribution af tryksager kan støttes af Kulturgruppens frie midler.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
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Indstillingen blev tiltrådt.
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6.

Fortsættelse af den udvidede refusionsordning vedr. børne- og opsøgende
teater.

Sag 306-2009-225220

Dok. 306-2010-267493

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
I den nuværende Kulturaftale, der udløber den 31. december 2010, har refusionsordningen for børne- og opsøgende teater, været udvidet til også at omfatte foreninger, private skoler, efterskoler, højskoler, virksomheder, bestyrelser o. lign.
Kulturgruppen har hvert år truffet beslutning om særordningen skulle fortsætte det efterfølgende år.
Sagsfremstilling
I henhold til Teaterlovens § 25, stk. 2, refunderer Staten 50 % af kommunernes udgifter
ekskl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børne- og opsøgende teater.
I den nuværende Kulturaftale, har udbetalingen af refusionen til kommunerne været
lagt ud til Kulturregionen, som rammebevilling fra Staten, og Sekretariatet har stået for
udbetalingen.
I den nye Kulturaftale er der skrevet ind, at bevillingen til refusion af børne- og opsøgende teater udlægges som rammebevilling til børne- og opsøgende teater.
Kulturregion Midt- og Vestsjælland har siden 2007 udvidet refusionsordningen til også at
omfatte foreninger, private skoler, efterskoler, højskoler, virksomheder, bestyrelser
m.fl.
Udgiften til særordningen har i alle årene kunnet afholdes indenfor den af Staten udlagte rammebevilling til teaterrefusion.
I perioden 2007 – 2010 har benyttelsen af særordningen været:
2007
2008
2009
2010

–
–
–
–

17
40
33
20

ansøgninger
ansøgninger
ansøgninger
ansøgninger

– udbetalt
– udbetalt
– udbetalt
– udbetalt

kr.
kr.
kr.
kr.

101.770,00.
201.600,00.
230.875,00.
79.970,00 (pr.1. november 2010).

Kulturgruppen vedtog den 9. december 2009, at ordningen skulle fortsætte i 2010.
Teaterrådet anbefaler, at særordningen fortsætter, og opfordrer til, at der træffes beslutning om, at fortsætter i hele den nye Kulturaftaleperiode 2011 – 2014.
Den administrative følgegruppe har drøftet sagen på møde den 1. december 2010.
Lovgrundlag
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Økonomiske konsekvenser
Finansieringen af særordningen forventes, at kunne afholdes indenfor den af Staten til
Kulturregionen udlagte ramme til teaterrefusion.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen træffer beslutning om, at
særordningen fortsætter i hele kulturaftaleperioden 2011 – 2014.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Indstillingen blev tiltrådt.

Kulturgruppen den 8. december 2010

Side nr. 17

7.

Da Danmark blev født - projekt til kulturaftale

Sag 306-2010-40224

Dok. 306-2010-267529

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Projektgruppen for projekt ”Da Danmark blev Født” indsender den 11. november 2010
et revideret projektskema, projektbeskrivelse og finansieringsplan, samt en konkret ansøgning til ansættelse af projektkoordinator, medhenblik på opstart af projektet s opstart i 2010.
Sagsfremstilling
Projektet ”Da Danmark blev født” er udviklet på baggrund af en Idé fra inspirationskonferencen i januar 2009. Lejre og Ringsted kommuner, blev valgt som tovholdere. Kulturgruppen bevilligede den 8. december 2009 kr. 75.000 til en projektkonsulent, der har
udviklet projektet til den vedhæftede projektbeskrivelse.
Der henvises til projektbeskrivelsen vedrørende indhold og organisation.
Projektet blev præsenteret til orientering for Kulturgruppen den 15. juni 2010. På den
baggrund er projektet blevet drøftet i den administrative følgegruppe, og finansieringsplan og tidsplan revideret. Den er som følger:
Budget
Kulturregion
Midt og Vestsjælland
Region Sjælland
Kulturministeriet
Fonde og Spons.
EU
I alt

Kr. 2011
600.000

Kr. 2012
1.000.000

Kr. 2013
1.000.000

Kr. 2014
1.000.000

300.000
300.000

500.000
500.000
100.000
250.000
2.350.000

750.000
750.000
500.000
500.000
3.500.000

750.000
750.000
800.000
800.000
4.100.000

1.200.000

Sekretariatet for Kulturaftalen, har efter modtagelse af vedhæftede projektbeskrivelse,
stillet uddybende spørgsmål vedrørende blandt andet forholdet mellem markedsføring
og kulturudvikling, Turistsektorens økonomiske involvering, samarbejdspartnernes rolle
samt konkretisering af handlinger. Der henvises til vedhæftede bilag for de konkrete
spørgsmål og projektgruppens svar.
Projektgruppen ønsker at starte projektet op i december 2010, og har sendt en konkret
ansøgning på kr. 130.000 til brug for ansættelse af en projektkoordinator. Ansættelsen
omfatter 30 timer pr. uge fra den 1. december 2010 og frem til foråret 2011. Arbejdsopgaverne vil ifølge ansøgningen være:
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•

•
•

•

At etablerer og vedligeholde forbindelserne og udarbejde samarbejdskontrakter
mellem kulturregionens kulturinstitutioner, kommunerne, turistorganisationerne og
uddannelsesinstitutionerne.
Udarbejde konkrete beskrivelser af de kommende aktiviteter, samt tidsplan.
Påbegynder profileringen af Kulturregion Midt- og Vestsjælland som et område, der
er innovativt i forhold til samarbejder mellem kultur, turisme og uddannelse, med
udgangspunkt i den kommende satsning på vikingetiden /middelalderen.
Planlægger netværksarrangementer, hvor kulturregionens kulturinstitutioner og turistorganisationer samarbejder. Det gælder f.eks. videndelingsmøder mellem faggrupper fra alle deltagende aktører.

Den administrative følgegruppe har på møde den 1. december 2010 drøftet projektet.
Den administrative følgegruppe anbefaler:
• At projektet principgodkendes under forudsætning af, at den øvrige finansiering kan
tilvejebringes.
• At projektet forelægges for Kulturministeriet som et projekt i den nye kulturaftale.
Den administrative følgegruppe bemærker, at budgettet skal revideres med henblik på
at afsætte midler til konkret kulturel indholdsudvikling i forbindelse med realisering
af projektets målsætninger.
Den administrative følgegruppe anbefaler, at der indledes et forpligtende samarbejde
med turistsektoren, med henblik på medfinansiering af markedsføringsudgifter.
Den administrative følgegruppe finder det vigtigt, at der udarbejdes en handleplan for
aktiviteter og målsætninger herunder indholdsudviklingen i projektet og anbefaler, at
der i 2010 afsættes midler til en projektmedarbejder til, at forestå dette konkretiserings arbejde.
Den administrative følgegruppe anbefaler, at Kulturgruppen drøfter Kulturregionens
økonomiske medvirken til projektets realisering.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen træffer beslutning om:
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•
•
•
•
•

At Kulturgruppen principgodkender projektet til den ny kulturaftale.
At Kulturgruppen drøfter Kulturregionens økonomiske medvirken til projektets
realisering.
At der i projektets budget afsættes midler til indholdsudvikling.
At der tilvejebringes en konkret handleplan for projektets dele.
At der bevilliges kr. 130.000 til ansættelse af projektmedarbejder.

Bilag
306-2010-263216
306-2010-263213

Projektbeskrivelse m revideret tidsplan samt
finiansieringsplan.pdf
Ansøgning om økonomiske tilskud til Projektopstart..doc

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Indstillingen blev tiltrådt, idet Kulturgruppen ønsker et nyt budgetoplæg.
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8.

Beslutning om placering af sekretariat.

Sag 306-2010-14709

Dok. 306-2010-267681

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Da Kulturgruppen på møde den 13. oktober 2010 behandlede punktet ”Beslutning om ny
kulturaftale 2011 – 2014”, blev beslutningen om placering af sekretariat udsat til næste
møde.
Sagsfremstilling
Sagen fremsendes med henblik på, at der træffes afgørelse om placering af Kulturregions sekretariat i perioden 1. januar 2011 – 31. december 2014.
Odsherred og Lejre kommuner har tilbudt at forestå sekretariatsbetjening af
Kulturregionen i den nye kulturaftaleperiode.
Den administrative følgegruppe har på møde den 1. december 2010 drøftet sagen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat kr. 0,50 pr. indbygger pr. kommune pr. år til drift af sekretariat.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den Administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen træffer beslutning i sagen.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Sekretariatsbetjeningen bliver i Odsherred.
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9.

Projektforslag til ny kulturaftale - SWOP International dansefestival for børn og
unge.

Sag 306-2010-13563

Dok. 306-2010-267734

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Egnsteatret Åben dans i Roskilde har udarbejdet og fremsendt projektforslag til projekt
i den kommende kulturaftaleperiode. Projektet har været drøftet i Teaterrådet, som
giver projektet fuld opbakning. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling
Projektet er ”SWOP – International dansefestival for børn og unge. Biennale med start i
maj 2012. Med centrum i Roskilde kommer dansen børn og unge fra hele kulturregionen
til gode.”
Med SWOP – den første internationale dansefestival for børn og unge i Norden – ønsker
man, at konsolidere den stigende interesse for børnedans, ikke kun herhjemme, men
også på europæisk plan. SWOP er en biennale, så publikumstraditioner kan bygges op,
diskussionerne kan følges op og udvekslingen kan fortsætte.
Formål:
• At højne børnedansens anseelse ved at give den særligt fokus
• At give et billede af, hvor børnedansen befinder sig lige nu både på dansk og europæisk plan
• At skabe et mødested, hvor danske og europæiske dansere, koreografer, dansepædagoger, producenter, formidlere og pædagogisk personale på uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at udveksle og udvikle tanker og idéer sammen
• At udstikke nye kreative veje for børnedansen
• At vise børn og voksne i kulturregionen, hvilket fantastisk potentiale børnedansen
har
Program:
8 danseforestillinger (4 danske og 4 udenlandske) fordelt på forskellige målgrupper, således, at der vises forestillinger både for babyer, mellemtrinet, for unge og hvor børn
medvirker på scenen.
Afvikling i Kulturregionen:
Festivalcentrum med workshops og seminarer, vil have til huse i Roskilde, hvor der afvikles 16 forestillinger. I resten af Kulturregionen, vil der blive afviklet 24 forestillinger
over 8 dage i byer, der har teatre: Holbæk, Odsherred og Slagelse. Der arrangeres busafgange til disse teatre fra de resterende kommuner i Kulturregionen.
Op til forestillingerne, vil en udvalgt skole i hver kommune få et praktisk danseforløb på
20 timer over en uge, hvor en professionel danser underviser 4. klasserne. Udvælgelsen
sker i samarbejde med børnekulturnetværket i kulturregionen.
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Workshops og seminar i Roskilde:
Disse er åbne for alle. Der afvikles 3 workshops for voksne med følgende overskrifter:
”Børn på scenen”, ”Børnedansens pædagogiske aspekt” og ”Forholdet mellem instruktør
og koreograf”. Seminaret vil som overordnet tema have ”Børnedans”.
Der skal afvikles festival i henholdsvis 2012 og 2014.
Åben Dans er tovholder, der tilknyttes en projektleder og Skolen for Moderne Dans under Statens Teaterskole, vil være samarbejdspartner.
Odsherred Teater, Holbæk Teater, Fairplay og Slagelse Teater vil bistå med teknisk personale i forbindelse med afviklingen af forestillingerne, og deres administration, vil stå
for kontakten til skoler og institutioner, med henblik på rekruttering af tilskuere. Omkring udvælgelsen af de skoler, hvor der skal undervises inddrages børnekulturkonsulenterne i kommunerne.
Budget:
Der er medsendt et overordnet budget for SWOP 2012 – 2014.
UDGIFTER:
Forestillings- og produktionsomkostninger
Salgsomkostninger og PR
Lønninger
Administration
Rejseomkostninger
Lokaleomkostninger
I alt

2012 kr.

Finansieringsplan:
Billetindtægter festivalpas
Bidrag/fonde
Kulturministeriet
Kulturregionen
Region Sjælland
Scenekunstudvalget
Sponsorater
Roskilde Kommune
Teatrene i Kulturregionen
Åben Dans
I alt

2012 kr.
2014 kr.
I alt kr.
40.000
49.000
89.000
381.000
398.000
779.000
300.000
300.000
600.000
300.000
300.000
600.000
300.000
300.000
600.000
350.000
450.000
800.000
50.000
50.000
100.000
29.000
35.000
64.000
192.000
200.000
392.000
187.000
203.000
390.000
2.129.000 2.285.000 4.414.000
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2014 kr.

I alt kr.

790.000
890.000 1.680.000
160.000
164.000
324.000
636.000
657.000 1.293.000
103.000
106.000
209.000
312.000
325.000
637.000
128.000
143.000
271.000
2.129.000 2.285.000 4.414.000
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Den administrative følgegruppe har den 1. december 2010drøftet projektet og finder, at
det matcher kulturaftalens tema angående børnekultur og angående det internationale
perspektiv.
Den administrative følgegruppe bemærker, at det er af stor betydning, at projektet
kommer børn og unge i alle kommuner til gode, og man ser gerne at børnene inddrages
aktivt i projektet.
En tæt dialog med kommunerne om lokal tilpasning og et samarbejde med børnekulturkonsulenterne anbefales.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Teaterrådet har den 2. november 2010 givet fuld opbakning til projektet og støtter at
projektet skrives ind i Kulturaftalen.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller:
•
•

At Kulturgruppen godkender projektet til den nye kulturaftale.
At det indstilles til projektgruppen, at den udvikler projektet med henblik på højere grad af brugerinddragelse.

Bilag
306-2010-256138

Projektbeskrivelse SWOP i kulturregionen

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Indstillingen blev tiltrådt.
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10.

Projektforslag til ny kulturaftale - kunstrejsen - projekt fra de tre kunstmuseer
i Kulturregionen

Sag 306-2010-13563

Dok. 306-2010-267850

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Vestsjælland Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst i Roskilde og Odsherred Kunstmuseum, har udarbejdet og fremsendt et projektforslag til projekt i den kommende kulturaftale periode. Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling
De tre Kunstmuseer i Kulturregionen har fremsendt et kunstformidlingsprojekt, ”Kunstrejsen”, der er et undervisningsprogram målrettet mellemtrinnet i folkeskolerne.
Kunstmuseerne ønsker med projektet, at konkretisere og matche et af foreslåede tværgående indsatsområder ”Børn og Unge”, hvor målene blandt andet er, at børn skal møde
professionel kunst af høj kvalitet. Projektet er et tilbud til alle skoler i Kulturregionen
og på den måde, kan det indgå som en del af de beskrevne mål om kulturelle kompetencer i folkeskolen.
Projektet nævner muligheden for et samarbejde med Skoletjenesten Sjælland og Sydvestsjællands Kulturkørekort.
Projektets overordnede mål er at styrke skoleelevernes kreative kompetencer. Visionen
er, at alle skoleelever i Kulturregion Midt- og Vestsjælland i løbet af deres skoletid besøger mindst ét og gerne flere af kulturregionens kunstmuseer. Formålet er herigennem,
at øge skolebørnenes kendskab til kulturregionens kunstmuseer.
Programmet vil endvidere styrke samarbejdet mellem Kulturregionens grundskoler og
kunstmuseer, samt på den måde understøtte, supplere og perspektivere grundskolernes
Fælles Mål, Trinmål og Slutmål i fagene billedkunst og dansk.
Målgruppen er grundskolens mellemtrin: 4. – 6. kl. Fag: billedkunst, dansk. Programmet
henvender sig til lærere og deres elever i dansk og billedkunst, hvor der på 4. og 5.
klassetrin, kan etableres et samarbejde. I 6. kl. er det primært danskfaget.
Projektet er et treårigt projekt, der omfatter:
• Udviklingsfase (1.januar 2011 – 1.august 2011)
• Afprøvningsfasen (1.august 2011 – 1.januar 2012)
• Implementeringsfasen (1. januar 2012 - 1.januar 2014)
Projektet indeholder tre trin, der knytter sig til de tre trin i mellemgruppen:
TRIN 1: kunstforståelse (på skolen, læreren) – Hvad er kunst?
TRIN 2: kunstoplevelse (på museet, museumsunderviser) – Hvordan opleve Kunst?
TRIN 3: kunstudøvelse (på museet, kunstnere og museumsundervisere) Hvordan lave
Kunst?

Kulturgruppen den 8. december 2010

Side nr. 25

Af den vedhæftede projektbeskrivelse fremgår det, hvilke Fællesmål, Trinmål og Slutmål, hver del af projektet matcher.
Der regnes med projektperiode på 4 uger pr. år (2 uger om foråret og 2 uger om efteråret). 60 klasser eller ca. 1.500 skoleelever får derved mulighed for at deltage om året.
Hertil kommer, at en del klasser, vil blive involveret i udviklingsfasen i testforløb, og
programmets fleksibilitet muliggør, at skolerne kan gøre brug af tilbuddet uden for
kunstrejseugerne i kortere versioner.
Der er lavet en projektorganisering omkring projektet:
Projektejer
• Vestsjællands Kunstmuseum
Projektleder
• Dorthe Godsk Larsen, museumsunderviser
Styregruppe
• Museumsdirektør Charlotte Sabroe, Vestsjællands Kunstmuseum
• Museumsdirektør Sanne Kofoed, Museet for Samtidskunst
• Museumsleder Jesper Knudsen, Odsherreds Kunstmuseum
Projektdeltagere
• Vestsjællands Kunstmuseum
• Odsherreds Kunstmuseum
• Museet for Samtidskunst
• Professionelle kunstnere
• Grundskolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Samarbejdspartnere
• Børnekulturkonsulenterne i kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
• Sydvestsjællands Kunstmuseum, Kulturkørekortet
• Skoletjenesten Sjælland
Evaluering/sparring
Helene Illeris (Lektor, ph.d., Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
Der er medsendt et samlet budget for det treårige forsøgsprojekt, der viser et finansieringsbehov på kr. 1.840.000,00. Der er forslået følgende finansieringsplan:
Kulturregion Midt- og
Vestsjælland
Kulturministeriet, Kultur i hele landet

Kr. 2011
170.000

Kr. 2012
170.000

Kr. 2013
170.000

Kr. I alt
510.000

170.000

170.000

170.000

510.000
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Udviklingsmidler fra
Region Sjælland
Skoletjenesten Sjælland (tilskud til undervisningsmateriale)
Brugerbetaling, skolerne

228.000

228.000

228.000

685.000

30.000

30.000

30.000

90.000

15.000

15.000

15.000

45.000

Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Den administrative følgegruppe har på møde den 6. oktober 2010 drøftet projektet og
finder, at det matcher indsatsområder og mål i den nye kulturaftale. Projektet er færdigudviklet og klar til indsendelse til forhandling. Det understreges, at projektet kan
indgå som en del af kulturkompetenceprojektet, og kan indgå i samarbejde Skoletjenesten.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at projektet indsendes til forhandling med
Kulturministeriet og indgår som en del af den nye kulturaftale.
Bilag
306-2010-181353

KUNSTREJSEN.doc

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. oktober 2010

Sted: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder
20, 4000 Roskilde (Aktivitetshuset)
Fraværende: Anders Asmind, Anders Nielsen, Brian Ahlquist, Emrah Tuncer, Flemming
Bogø, Gert Jørgensen, Hardy Granhøj, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jane Hald,
Jørgen Topsøe Jensen, Jørn Rex, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne
Docherty, Troels Christensen
Projektet principgodkendes til indsendelse til Kulturministeriet i forbindelse med
den nye kulturaftale. Kulturgruppen ønsker, at der udarbejdes revideret tidsplan
og finansieringsplan i samarbejde med Sekretariatet.
Sagen genoptages
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Sekretariatet har den 24. november 2010 afholdt møde med lederne fra de tre Kunstmuseer. Kunstmuseerne har udarbejdet en ny finansieringsplan samt revideret tidsplan.
Tidsplanen er revideret med henblik på, at kunne starte det konkrete projekt tidligere
end før beskrevet. Endvidere er de tre faser nu slået sammen til to faser. Revision af
tidsplan sker dog under hensyntagen til folkeskolernes planlægningsbehov, og i forhold
til Kulturaftalens endelige godkendelse.
Kunstmuseerne har indregnet en egenfinansiering, hvilket fremgår af nedenstående tabel.
Kulturregion Midt- og
Vestsjælland
Kulturministeriet, Kultur i hele landet
Udviklingsmidler fra
Region Sjælland
Kunstmuseernes egen
finansiering
Skoletjenesten Sjælland (tilskud til undervisningsmateriale)
Brugerbetaling, skolerne
I alt

Kr. 2011
170.000

Kr. 2012
170.000

Kr. 2013
170.000

Kr. I alt
510.000

170.000

170.000

170.000

510.000

170.000

170.000

170.000

510.000

60.000

60.000

60.000

180.000

30.000

30.000

30.000

90.000

15.000

15.000

15.000

45.000

615.000

615.000

615.000

1.845.000

Tidsplanen er revideret til to faser:
1.fase: Opstartfase 1. marts - 31. december 2011:
Udvikling af undervisningsmateriale, brugerinddragelse, seminarer og workshops for lærerne samt en række pilotforløb i efteråret (med skolebesøg på de tre museer).
2. fase: 1. januar 2012 - 1. januar 2014:
Projektet er implementeret og der tilbydes to samlede forløb forår og efterår på hvert
af de tre museer.
Den administrative følgegruppe har den 1. december 2010 drøftet projektet på baggrund af den reviderede finansieringsplan og den reviderede tidsplan.
Administrativ Indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at projektet godkendes og indsendes som projekt til den nye kulturaftale.
Bilag
306-2010-181353

KUNSTREJSEN.doc
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Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
Indstillingen blev tiltrådt.
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11.

Idékonference - kulturregion Midt og Vestsjælland

Sag 306-2010-36813

Dok. 306-2010-266260

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
I forbindelse med udarbejdelsen af den nye kulturaftale har Kulturgruppen besluttet, at
afholde en Idékonference med henblik på, at involvere Kulturregionens kulturinstitutioner og andre kulturaktører i projektudvikling. Konferencen blev afholdt den 26. november 2010 på Kragerup Gods med ca. 75 deltagere.
Sagsfremstilling
I bestræbelserne på, at kulturaktørerne i Kulturregionen har indflydelse på udvikling af
projektet til Kulturaftalen og for at sikre ejerskab og engagement til den kommende
kulturaftale, er det hensigten at skabe en proces, der involverer kulturaktører på mange
niveauer i kulturregionen. Derfor afholdt kulturgruppen en idékonference den
26.november 2010
Formålet med konferencen var:
•
•
•

At generere idéer, der matcher kulturaftalens indsatsområder og mål
At prioritere hvilke projekter, der skal udvikles
At nedsætte arbejdsgrupper til udvikling af projekter

Konferencen blev indledt med inspirerende oplæg inden for indsatsområderne og med
bibliotekerne som kulturaftalens nye medspiller. Konsulent Lene Bak styrede en proces
med flere former for gruppearbejde og udvælgelse af projektidéer inden for kulturaftalens temaer:
•
•
•
•

Talentudvikling
Børne – og Ungdomskultur
Identitet og Kulturarv
International kunst - og kulturudveksling

Deltagerne udvalgte følgende 10 projektidéer og grupperne konkretiserede projekterne
på skemaer, der nu er til bearbejdning i sekretariatet og Kulturregionen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfatterskole for unge i Kulturregionen/basis og evt. med FGK overbygning – bibliotekerne som tovholdere
Global Harbour Art – havnen som kulturelt mødested/international kunstudveksling GO4Culture – International børnekulturudveksling
Kulturparaplyen – videreudvikling af det igangværende projekt
Vikingetid/Middelalder – behov for netbaseret videndeling
Regionalt Wikipedia – videndeling, borger involvering i historieskrivning
Unge og deres egen kultur
Kultur-coctail – børnekultur på turné
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•

UGK der universelle grundkursus – forenende kunstarter

•
•
•

Historiske markeder m. historiske temaer
Klassisk Center – identitet og Kulturarv
VABB – fælles projekt talentudvikling

De to sidstnævnte projekter blev indsendt af musikrådet primo 2010. Den administrative
følgegruppe anbefalede den 23. marts 2010, at disse projekter kom med under drøftelserne til den nye kulturaftale
Herudover har musikrådet også anbefalet at man arbejder videre med:
•

Ungdomssymfonistævne

Sekretariatet udfærdiger en samlet oversigt over ideer, samt over de projekter, der
blev konkretiseret i projektskemaer. Sekretariatet udarbejder en mailliste over deltageren i de enkelte grupper, med henblik på kontakt vedrørende videre udvikling af projekter.
Den administrative følgegruppe har på møde den 1. december 2010 drøftet det videre
arbejde med projektudvikling. Den administrative følgegruppe anbefaler, at der udarbejdes en rammebeskrivelse og en tids- og procesplan for udviklingsarbejdet. Det foreslås at:
•
•
•
•
•
•

Projektgrupperne kontaktes med henblik på en konkretisering af projektet
Sekretariatet udarbejder en beskrivelse af rammer, tidsplan og forventninger
Der knyttes en kontaktperson fra den administrative følgegruppe til projektgrupperne som rådgiver
Projektgrupper og kontaktperson sikrer bred involvering, således at projektgrupperne evt. udvides med særlig kompetence personer
Sekretariatet udsender materialet med kontaktoplysninger på konferencedeltagerne
De af projekterne, der videreudvikles, fremlægges for kulturgruppen til vurdering
og prioritering for fremlæggelse til forhandling med Kulturministeriet

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen giver den administrative
følgegruppe bemyndigelse til at facilitere en projektudviklingsproces på baggrund af
materialet fra Idèkonferencen den 26. november 2010.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen
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Indstillingen blev tiltrådt. Der evalueres om et år ligesom der holdes Idékonference
hvert andet år.
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12.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-268917

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 8. december 2010

Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11,
Vester Broby, 4180 Sorø
Fraværende: Christian Plank, Inge Berg-Hansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen,
Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen

•

Sekretariatet udarbejder oplæg til kommissorium for fagrådene.

•

Datoer for ekskursion er fastsat til den 12. – 13. april 2011 (Indarbejdes i mødeplanen).
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Samlet bilagsliste
306-2010-262146
306-2010-263216
306-2010-263213
306-2010-256138
306-2010-181353

Økonomisk oversigt over Kulturgruppens frie midler
Projektbeskrivelse m revideret tidsplan samt
finiansieringsplan.pdf
Ansøgning om økonomiske tilskud til Projektopstart..doc
Projektbeskrivelse SWOP i kulturregionen
KUNSTREJSEN.doc
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