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Muligheder for at understøtte og udvikle kulturaktører og aktiviteter i Heden-
sted Kommune

De nedenstående punkter er kulturaktørernes bud på, hvordan kommunen kan være med 
til at understøtte og udvikle eksisterende og kommende kulturaktører og aktiviteter i He-
densted Kommune. 

Formidling, markedsføring og medier

 Hjælp til design og grafisk tryk
 Hjælp til tryk af brochurer, flyer m.v.
 Hjælp til brug af sociale medier og tiltrækningskraft
 Hjælp til oversættelse af folder (engelsk og tysk)
 Hjælp til distribution af reklamefolder
 Hjælp til service-vejvisning ved skiltning
 Placere folderreoler og stativer med folder hos større institutioner
 Sikre større omtale af kulturaktører og kulturtilbud
 Sikre bedre formidling om kulturaktører og arrangementer i nabokommuner
 Bedre oplysning til folkeskolerne om de forskellige muligheder og kulturelle tilbud 

(f.eks. museers tilbud)
 Skabe et samlet katelog med tilbud, priser, kunstnere, arrangementer m.v., f.eks. 

på kommunens hjemmeside

Faciliteter

 Skabe et kreativt rum (som f.eks. Spinderihallerne i Vejle, Sønderjyllands 
Kunstskole, Slottet i Horsens)

 Skabe et fælles værksted for kunstnere, der giver kunstnerne mulighed for at ar-
bejde og dele husleje

 Et værksted/kreativ rum behøver ikke være pragende, men skal være opvarmede 
og mulighed for en lille plads til hver kunstner

 Et værksted/kreativ rum kunne være en kombination af værksted, udstilling, med 
gårdhavemiljø og café, så det bliver et sted for alle borgere

 Skabe flere spillesteder

Tværfagligt samarbejde

 Fokus på at skabe samarbejdsaftaler og arrangementer mellem aktører og biblio-
teker, museer, andre institutioner mv.

 Sikre bedre samarbejde mellem offentlige institutioner i forhold til muligheder og 
kulturtilbud, f.eks. samarbejde mellem gymnasie og bibliotek, samarbejde mellem 
folkeskoler og museer

 Udnytte hinandens styrker, bl.a. faciliteter, kompetencer og ressourcer
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Netværk mellem kulturaktører

 Sikre bedre kendskab til de forskellige kulturaktører imellem i Hedensted Kommu-
ne

 Styrke og understøtte netværk mellem aktører og skabelse af fælles tværkulturel-
le projekter

Særlige udfordringer

 At få det økonomisk til at hænge sammen for private aktører og mindre foreninger
 At finde sponsorer
 Finde oplysninger om puljer og midler aktører og foreninger kan søge
 Manglende viden om mulighed for ansøgning om underskudsgaranti

Andet

 Bedre formidling af spisesteder 
 Mangler samlingssted til unge (ungdomshus)
 Kommunen skal blive bedre til at styrke og understøtte andet end sport og spej-

der
 Tænke i allerede eksisterende kulturtilbud, som kunne udvikles og gøres større og 

derved bruges som branding f.eks. Uldum Kær med besøgscenter om det særlige 
fugle- og dyreliv

 Kommunal skolebus, som folkeskolerne kan booke til at besøge museer mv. 


