
Hvad er kultur?

Kultur er både kunst, men 
også udtryk for en fælles 
livsform.

Kulturen påvirker den måde, 
vi handler på og de normer, vi 
lever efter.

Den enkelte

SammenhængskraftenFællesskabet



Kultur og den enkelte borger

• Muligheden for at genkende 
perspektiver hos andre
• Muligheden for at få nye 

perspektiver
• En stor del af det gode liv, 

men særligt ved skift i 
livsfaser og livskriser
• Kan foregå alene eller i 

fællesskaber



Kultur og fællesskabet

• Mulighed for forståelse for 
egne og andres kulturelle 
baggrunde og traditioner.
• Mulighed for udvikling som 

person og opnå relationer 
med andre og dermed vigtig 
del af det gode liv.
• Særlig vigtigt med kobling af 

forskellige fællesskaber i 
fremtiden.



Kultur og sammenhængskraften

• Lokal identitet og stolthed
• Sammenhæng i kommunen
• Synlighed og identitet 

udenfor kommunen
• Skal have et autentisk og 

ofte et unikt udgangspunkt
• Typisk forankret i events 

eller fyrtårne



Det lokale kulturlandskab

• Biblioteker og kulturskole
• Pensionisthøjskolen, 

Ungdomsskolen og Aktiv Ferie
• Museer og aftenskoler
• Kulturforeninger
• Lokalarkiver og forsamlingshuse
• Private kulturtilbud
• Arrangementer
• Udøvende kunstnere



Det regionale kultursamarbejde

Europæisk Kulturregion
• Arven efter Aarhus 2017
• Verdensgavlsprojekt
• Økonomi - 46.200 kr. pr. år

Kulturring Østjylland
• Kulturaftale med Kulturstyrelsen
• Tre indsatsområder
• Økonomi - 130.464 kr. pr. år



Hvad har vi arbejdet med hidtil?

• Sammenlægning af 
kulturområdet
• Kortlægning af kulturaktører
• Inspirationsaften for 

kulturaktører
• Teaterindsats 2019-2021
• Oplev Naturen På Ny/Oplev 

Kulturen



Hvilken rolle spiller kommunen?
Aktør Tilskud årligt

Palsgaard Sommerspil 174.665 kr. 

Uldum Gademusikfestival 25.000 kr.

Kunstnernetværket 58.036 kr. afsat i budget

Lokalarkiver 163.415 kr. afsat i budget
4.000 kr. pr. lokalarkiv
45.748 kr. til fællespulje

Forsamlingshuse 25.974 kr./12987 kr.

Glud Museum 3.575.123 kr.

Hjortsvang Museum 97.747 kr. driftstilskud
502.946 kr. løntilskud

Uldum Mølle 28.362 kr. driftstilskud
429.146 kr. løntilskud

Juelsminde Havnemuseum 53.046 kr.

Juelsminde Pigegarde 15.000 kr.

• Faste tilskud
• Kulturpuljen
• Aktiviteter
• Samarbejde
• Inspiration
• Den tekniske platform



Fremadrettet fokus for kulturområdet

Faciliteter:
• Stor kulturfacilitet med 

mulighed for, at mange små 
aktører kan gøre brug af 
faciliteter.
• Små kulturfaciliteter i 

lokalsamfundene. 



Fremadrettet fokus for kulturområdet

Synlighed:
• På tværs af kommunen
• Udenfor kommunen

Nye fællesskaber/aktiviteter:
• Kulturen som redskab
• Kultur og Læring


