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Mit liv med

Kultur

stiftenblog.dk
Hver dag kan du her på siden
læse en blog. Vi har et nyt
tema på bloggen hver dag. Du
finder alle blogindlæggene på
stiftenblog.dk, hvor du også kan
kommentere indlæggene. Herunder
citater fra to tidligere blogs:

Line Daubjerg
Biografdirektør,
Øst for Paradis

»

Lige nu
minder
det mistænkelig
meget om sidste
i december, fyldt
med sne, arbejde,
kæresten, der
stadig bor i
København, og en
stor lyst til at spise
kød hele tiden.

Mette Kier
Programchef,
Musikhuset Århus

»

Nu hvor
Horsens har
indtaget Schlagertronen, så skulle
vi i Aarhus måske
stile efter at blive
Jyllands musicalhovedstad?

MED KULTUREN SOM VÆKSTMOTOR..

PER SMEDEGAARD
Teaterchef Svalegangen
pDu kan blogge med Per Smedegaard
på stiftenblog.dk/persmedegaard

NÅR DER SPARES på de offentlige budgetter, spares der også på kulturen. Sådan er det,
og sådan må det være, når man først har valgt sparekniven som metode. Det har jeg som
kulturperson forståelse for.
Men i sparetider må jeg, via min position, også lægge øre til mangen ureflekterede og
kortsigtede overvejelser om, hvad kulturen betyder og ikke betyder. Overvejelser, der begrænses til udregninger om støttekroner pr. billet og udtalelser, der forsøger at diktere
hvilken genre eller smag, der skal tilgodeses eller ej.
Den slags retorik vil jeg ikke deltage i. Jeg vil i stedet forsøge at belyse nogle af de
grundlæggende perspektiver, der gør kulturen til en vækstmotor for en by som Aarhus.
DET ER ET faktum, at de afledte indtægter ved kultur er af vital betydning for omsætnin-

gen i en by.
I en nylig offentliggjort undersøgelse har Arrangørgruppen Aarhus og Promus (produktionscenteret for rytmisk musik), lavet en
økonomisk
kortlægning
af
Kulturen kan, og
koncerterne i Aarhus.
skal jo, andet og
I en tilfældig uge havde hver koncertgæst et gennemsnitsforbrug på 252
mere end bare tjene penge!
kroner (udover billet og drikkevarer
til koncerterne). Med et totalt publikumsantal på 8.807 personer genererede musiklivet altså et merforbrug til byen på i alt 2.2 millioner kroner.
Copenhagen Business School offentliggjorde for nylig en undersøgelse, der konkluderede, at for hver støttekrone brugt på
teater, fik samfundet tre kroner retur i afledte indtægter, via
det merforbrug teatergæsterne havde ved teaterbesøget.
Når man så tænker på hele den palet af kulturelle udbud,
der skabte meromsætning i Aarhus, er det et ret præcist
økonomisk og kulturpolitisk argument.
En anden overvejelse er vores bys evne til at tiltrække og
fastholde kompetent arbejdskraft og studerende i en globaliseret verden.
I min generation er det ikke umuligt at skulle træffe et valg
mellem Berlin, Bruxelles eller ja.. Aarhus. Studerende på de
videregående uddannelser vælger også ud fra, hvad en by kan
tilbyde. Denne tendens gælder også valg af bopæl efter endt
uddannelse.
Med de vigende nationale fødselstal vil det kulturelle liv i
Aarhus i fremtiden være af vital betydning for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og få studerende til at blive i byen efter studiet.

»

JEG ER GLAD for at arbejde i en by, der forstår betydningen af
kulturen, når man ser, hvilke fatale overvejelser en by som Kolding
gør sig. MungoPark Teatret, under ledelse af svenskeren Moqi Simon
Trolin, har på kort tid oparbejdet et brand, der har placeret Kolding på
landkortet som andet end en håndboldby.
Der er skabt et teater, der spås internationale muligheder, men Koldings
politikere overvejer at lukke det uden øje for, at Kolding dermed træder et
skridt ned af stigen i forhold til at tiltrække arbejdskraft og studerende.
Da Winston Churchill under anden verdenskrig blev spurgt, om det ikke var på tide at spare på kulturbudgettet, var hans eneste svar: »Hvad
skal vi så kæmpe for?«
Hov, jeg har da vist i det ovenstående glemt at fortælle om
den fantastiske DUNÈ koncert, jeg var til i musikhuset for
nyligt. For kulturen kan, og skal jo, andet og mere end
bare tjene penge!

