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i. gRundlAg og begRebeR
1. hvorfor ønsker den by, De repræsenterer, at deltage i konkurren-
cen om at blive europæisk kulturhovedstad?

kap 1 Hvorfor _________________________________________2-27

hvad opfatter byen som den vigtigste udfordring ift. udpegelsen?

kap 1 Hvorfor aarHus  _____________________________ 28-35 
kap 1 Hvorfor regionen  ___________________________ 36-41 
kap 2 Den europæiske Dimension __________________ 24-29 
kap 3 styrker og svagHeDer  ______________________44-49

hvilke mål har byen for det pågældende år?

kap 1 seks strategiske mål for aarHus 2017(s.92-93 
kap 1 mål – fra eCoC-mål til strukturelle ænDringer 
________________________________________________________ 94-95

2. gør rede for det program, som iværksættes, hvis byen udpeges 
til europæisk kulturhovedstad?

kap 2 programkonCept _____________________________ 10-19 
kap2 programopbygning __________________________ 20-23

3.  kan dette program udtrykkes med et slogan?

kap 2 tema retHink/gentænk ________________________ 1-9

4. hvilket område ønsker byen at inddrage i aktionen europæisk 
kulturhovedstad? hvorfor? 

kap 1 Hvorfor regionen  ___________________________ 36-41

5. Der anmodes om en bekræftelse på, at De har opnået støtte fra 
de lokale/regionale politiske myndigheder?

kap 3 Økonomi  ________________________________________ 15-27 
kap 3 tabel 6  ___________________________________________  20 
kap 1 Hvorfor regionen/regional opbakning 41  
kap 1 proCessen 2008-2012  __________________________ 60-73

6. hvorledes integreres aktionen i byens og evt. regionens langsig-
tede kulturelle udvikling?

kap 1  Det kulturelle - kreative lanDskab _______ 48-68  
kap 2 programkonCept  _____________________________ 10-19  
programopbygning  ________________________________ 20-23

7. i hvilket omfang påtænker De at samarbejde med den anden by, 
der udpeges til kulturhovedstad?

kap 1 proCesssen 2008-2012 / samarbejDe meD europa 
________________________________________________________  70-71 
kap 2 samarbejDe meD Cypern _____________________  31-33 
kap 2 internationalt samarbejDe / partnerskaber 
meD eCoCs 2013-16  _______________________________________  79

8. vedrørende den europæiske dimension, hvorledes påtænker 
byen at opfylde de påkrævet spørgsmål? 

kap 2 Den europæiske Dimension  __________________ 24-29

9.vedrørende by og borgere, hvorledes påtænker byen, at involvere 
borgerne i kulturprogrammet?

kap 1  HvaD mener borgerne  _______________________ 82-89 
kap 2 værDier/Demokrati  ________________________ 116-119  
kap 2 værDier / mangfolDigHeD __________________  124-16 
kap 2 bØrn og unge  ________________________________127-129

10. hvorledes påtænker byen at indgå i eller skabe synergier med 
andre kulturaktioner, som støttes af eu-institutionerne?

kap 2 Den europæiske Dimension  __________________ 24-29 
 kap 2 international samarbejDe  ________________  77-79

11. er nogle af programmets dele rettet mod en speciel målgruppe i 
befolkningen?

kap 2 værDier /Demokrati  ________________________ 116-119 
kap 2 værDier / mangfolDigHeD _________________ 124-126 
kap 2 bØrn og unge  _______________________________  127-129 

12. i hvilket omfang har byen eller det organ, der er ansvarligt for at 
forberede aktionen, taget kontakt eller påtænker at gøre det med 
kulturformidlere i byen, kulturformidlere fra andre områder i med-
lemsstaten, kulturformidlere i andre lande?

kap 1 proCessen 2008-2012 __________________________ 60-80 
kap 2 programkonCept ____________________________  10-19 
kap 2 programopbygning __________________________ 20-23

13. i hvilken henseende er det planlagte projekt nyskabende?

kap 2 tema retHink/gentænk  ________________________ 1-9

14. hvis den pågældende by udpeges til europæisk kulturhoved-
stad, hvilke virkninger vil begivenheden da have socialt, kulturelt 
og bymæssigt på mellemlang og lang sigt? vil byrådet udstede en 
offentlig hensigtserklæring vedrørende perioden efter kulturho-
vedstadsåret?

kap 3 Økonomi / aarHus kommunes kulturbuDget 
___________________________________________________________  23

15. hvorledes er denne ansøgning blevet planlagt og udarbejdet?

kap 1 proCessen 2008-2012   _________________________  60-71 
kap 1 tabel  __________________________________________  72-73

ii. stRuktuRen i PRogRAmmet 
foR Aktionen
1. redegør for strukturen i det program, som byen påtænker at 
gennemføre, hvis den udpeges til europæisk kulturhovedstad? 
hvad er programmets varighed?

kap 2 programopbygning _____________________________  23

2. hvilke hovedbegivenheder vil blive afholdt i åretsløb? 

besvarelse frivillig. vi besvarer ikke spØrgsmålet i 
Denne ansØgning.

eu sPøRgeskemA 





3. hvorledes påtænker byen at udvælge de projekter/begivenhe-
der, der indgår i programmet? 
kap 2 programopbygning 2013-2017  _______________ 20-23 
kap 3 Økonomi/tiDsmæssig forDeling af program- 
uDgifterne  __________________________________________  21-22

iii. tilRettelæggelse og 
finAnsieRing 
1. oRgAnisAtionsstRuktuR
alle spØrgsmål veDr. organisering af projektet 
besvares i kap 3 organisation  ______________________ 2-13

1.1. hvilken type organ gøres efter planerne ansvarligt for gennem-
førelsen af projektet? hvilke forbindelser har organet med de lokale 
bymyndigheder?

kap 3 organisation  ___________________________________ 2-13

1.2. hvis byen inddrager et omkringliggende område i aktionen, 
hvorledes foregår da koordinering mellem de forskellige lokale og 
regionale myndigheder?

kap 3 organisation  ___________________________________ 2-13

1.3. hvilke kriterier og bestemmelser er/bliver lagt til grund for val-
get af den kunstneriske direktør for aktionen? hvilken profil har/får 
vedkommende? Fra hvornår bliver vedkommende 

kap 3 organisation   __________________________________ 2-13

2. finAnsieRing Af Aktionen
alle spØrgsmålene veDr. finansiering besvares i 
kap. 3 Økonomi  _______________________________________ 15-27

2.1. hvad har været det almindelige årlige kulturbudget i byen de 
sidste 5 år?

kap 3  Økonomi / aarHus kommunes kulturbuDget  __23
kap 3 tabel  9  ____________________________________________23

2.2. Forklar det samlede planlagte budget for det europæiske kul-
turhovedstadsprojekt.

kap 3 Økonomi _________________________________________ 2-13  
kap 3tabel 1  _______________________________________________

2.3. Forklar venligst driftsbudgettet for det europæiske kulturho-
vedstadsprojekt.  

kap 3 Økonomi  ________________________________________ 15-27 
kap 3 tabel 3  _____________________________________________ 17  
kap 3 tabel 7  ____________________________________________  22  
kap3 tabel 8  ____________________________________________  23

2.4. samlede anlægsudgifter til europæisk kulturhovedstad

kap 3  Økonomi / anlægsuDgifter  _____________________ 16 
tabel   ________________________________________________  26-27

2.5. har de offentlige finansielle myndigheder allerede vedtaget 
eller givet finansielle tilsagn? hvornår vil de gøre det?

kap 3 Økonomi  ________________________________________ 15-27 
kap 3  tabel 4  ____________________________________________ 18  
kap 3  tabel 6  ___________________________________________  20

2.6. redegør for byens plan for inddragelse af sponsorer i projektet?

kap 3 Økonomi / eu, offentlig og private fonDe ______ 21

2.7. ifølge hvilken tidsplan vil indtægter blive modtaget af byen og/
eller det organ, der er ansvarlig for at forberede og implementere 
kulturhovedstadsprojektet, hvis byen modtager titlen som euro-
pæisk kulturhovedstad?

kap 3 Økonomi  ________________________________________ 15-27  
kap 3 tabel 5 _____________________________________________ 19

2.8. hvilket beløb af det almindelige samlede årlige budget regner 
byen med at bruge til kultur efter det europæiske kulturhovedstad-
sår?

kap 3 Økonomi / aarHus kommunes kulturbuDget 
___________________________________________________________  23

iv. byens infRAstRuktuR
1.  hvilke fordele har byen med hensyn til tilgængelighed?

kap 3 turisme  _______________________________________ 42-43

2. hvor mange turister kan byen huse?

kap 3 turisme  _______________________________________ 36-49

3. hvilke projekter har byen planlagt inden det år, som byen er 
kandidat til, hvad angår byens infrastruktur og turistinfrastruktu-

rerne, herunder byfornyelse? hvad er den planlagte tidsplan for 
dette arbejde?

kap  3 turisme   ______________________________________ 36-49

v. kommunikAtionsstRAtegi
alle spØrgsmål veDr. kommunikation besvares i 
kap 3 kommunikation  ______________________________ 30-35

1. hvilken kommunikationsstrategi har byen planlagt vedrørende 
aktionen som europæisk kulturhovedstad?

kap 3 kommunikation  ______________________________ 30-35

2. hvorledes påtænker byen at sikre synliggørelse af Den europæi-
ske union, som tildeler titlen? 

besvarelse frivillig. vi besvarer ikke spØrgsmålet i 
Denne ansØgning.

vi. bedømmelse og oveRvågning 
Af Aktionen
1. har byen til hensigt at iværksætte et særligt system til overvåg-
ning og bedømmelse af programmets effekt og følgevirkninger? af 
den finansielle forvaltning? 

kap 3 evaluering og monitorering _______________ 56-58

vii. ydeRligeRe oPlysningeR

1. hvad er efter Deres opfattelse de stærke sider og parametrene 
for succes som europæisk kulturhovedstad og de svage sider ved 
byens ansøgning?

kap 3 styrker og svagHeDer  _____________________  44-49

2. har byen til hensigt at gennemføre særlige kulturprojekter i de 
kommende år, uafhængigt af om byen udpeges til europæisk kul-
turhovedstad? 

kap 2 investering i kulturelle og urbane infra-
strukturprojekter 34-67 samt en række temaprojek-
ter unDer  byen 89-93, værDier 116-126 og bØrn og unge  
   _____________________________________________________  127-129

3. Tilføj herunder eventuelle supplerende oplysninger om ansøg-
ningen?

eu sPøRgeskemA 
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Aarhus 2017 er en central strategisk satsning i Aarhus Kommune og en væsentlig del af byens udviklingsstrategi. 
Den 24. august 2011 godkendte et enigt byråd i Aarhus hovedindholdet i denne ansøgning, og samtidig bevilligede vi 
100 mio. kr. til projektet. Vores ansøgning til titlen som Europæisk Kulturhovedstad baserer sig på byens kvaliteter. 
Aarhus har mange styrker og kendetegn, og de væsentligste er præsenteret i ansøgningen. 

Projektet – Aarhus 2017 – har imidlertid også et andet væsentligt afsæt. Når vi kortlægger byens brændende plat-
forme, er det tydeligt, at de ligner mange andre europæiske byers. Samtidig er vi klar over, at vi på mange områder er 
i konkurrence med byer – ikke bare over hele Europa – men i hele verden. Aarhus skal fortsat kunne tiltrække og fast-
holde talenter, studerende, forskere, kunstnere og virksomheder. 

Aarhus nye brand statement Aarhus - Danish for progress udtrykker vores dobbelte udgangspunkt: Dels vores styrker, 
dels vores visioner og fremadrettede tilgang: Vi adresserer de udfordringer, byen står overfor, og vi ønsker at sætte de 
emner på dagsordenen, som er relevante ikke bare her i Aarhus og Region Midtjylland, men i hele Europa. Samtidig 
forsøger vi at finde løsninger, som ikke bare er relevante her i byen – men for andre byer over hele Europa. 

Det tema - rethink – gentænk – vi har valgt for Aarhus 2017 er ikke svaret på én specifik udfordring. Det er opfordringen 
til at gentænke løsninger på de mange udfordringer, vi står overfor: Det gælder vores sociale boligområder, vores 
havneområde, vores klima- og miljøudfordringer, vores uddannelses- og sundhedstilbud, vores integrationsstrategi, 
den måde, hvorpå vi udnytter byens rum og naturen omkring os, og ikke mindst moderniseringen af den offentlige 
sektor og vores velfærdsløsninger. Det er også et forslag til, hvordan vi skaber forandring i en tid præget af finansielle 
kriser, klimaudfordringer og etniske og religiøse konflikter.  Vores tema rammer dermed kernen i byens overordnede 
strategi. 

Det er nødvendigt at gentænke. Vi er på de fleste områder allerede i gang, og vores forhåbning er, at Aarhus 2017 
bringer os endnu videre. Samtidig har vi en forhåbning om, at Europæisk Kulturhovedstad 2017 bidrager til forandring 
og udvikling i en bredere europæisk kontekst. 

I Aarhus har vi mange og positive erfaringer med at gennemføre store events og store investeringer – både på det 
kulturelle område, men også i forhold til infrastruktur og andre større anlægsprojekter. Europæisk Kulturhovedstad er 
en ny udfordring, vi håber at kunne påtage os. Vi ønsker at spille en ny og større rolle i den europæiske udvikling ved at 
sætte fokus på udfordringer, mange europæiske byer står overfor. 

jacob bundsgaard 
borgmester, Aarhus kommune 

At gentænke løsningeR
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Rethink with Aarhus

Aarhus er præget af kreativt anarki. Byen har et stærkt ønske om at udfordre vanerne og byen har en særlig trang til at eksperimentere, som er bemærkelsesværdig.Det gør byen i 
stand til at skabe løsninger, som både er velgennemtænkte og innovative. Trangen til at eksperimentere og gentænke findes i alle byens brancher. Og for aarhusianerne er eksperi-
menter ikke nødvendigvis det samme som at rive lærebogen i stykker og starte helt forfra, men et spørgsmål om at gøre tingene anderledes både i stort og småt. Det gælder også 
denne ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Som borger i Aarhus er jeg stolt over at bo i en by, der har insisteret på en proces med fokus på dialog og involvering, og at vores kandidatur tager afsæt i en række spørgsmål frem 
for at basere sig på en række urokkelige svar.

Ansøgningen er udviklet efter samme principper som vi ønsker, at projektet skal gennemføres: Gennem et bredt engagement, en høj grad af involvering og et fokus på den innovation, 
der ligger i processen. Derfor blev temaet heller ikke fastlagt som det første i processen – det blev resultatet af en fælles proces. Denne tilgang i forberedelserne af vores kandidatur 
har vist sig at være et stærkt fundament for projektet, og det har skabt nye ideer, nye samarbejdsmetoder og et stærkt engagement. 

Vi vil med kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 inspirere os selv, Europa og resten af verden ved at arbejde med temaet. Gentænk er for Aarhus mere end et tema – det er en måde 
at tænke på. Gentænk præger også den udvikling som byens kulturliv i disse år gennemgår. Museerne er ved at gentænke sig selv. Det historiske Museum Moesgaard er netop gået i 
gang med en omfattende nybygning, der skal sikre rammerne for fremtidens udstillinger. Gentænkte udstillinger der bliver præget af nye interaktive og inddragende udstillingsformer.

ARoS Aarhus Kunstmuseum har med Olafur Eliassons Your Rainbow Panorama på toppen, gentænkt og udfordret de sædvanlige tanker om kunstværk og byrum.  Urban Media 
Space Aarhus, et ny hovedbibliotek for det 21. århundrede, bliver centralt placeret, hvor åen møder havnen og hvor de første bosættelser i det historiske Aros opstod, både som et 
symbol på vidensbyen Aarhus og som et konkret udtryk for videndeling, innovation og demokratiudvikling. Allerede i de tidlige planfaser har borgere deltaget i workshops, fokusgrup-
per og testforløb sammen med professionelle for at udvikle koncepter, berige idéer og korrigere fejludviklinger. 

Aarhus har igennem de sidste mange årtier investeret betydeligt i kunst og kultur. Investeringer, som har haft stor betydning for byen, borgerne og erhvervslivet. Kulturen er byens 
puls og en vigtig del af grundlaget for byens fortsatte udvikling. Byens energi og udviklingsmuligheder afhænger af vores fortsatte investering i kunsten og kulturen og i en kontinu-
erlig udvikling af byens kultur. Drivkraften bag vores ansøgning er ønsket om fortsat at styrke den forandrings- og innovationskraft, der er indbygget i kunst og kultur - men også at 
brede denne tænkning ud til andre dele af byen. Også derfor ønsker vi at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Aarhus 2017 vil ikke bare blive et projekt for byen – men et projekt med byen – for Europa. 

Marc perera christensen 
kulturrådmand, Aarhus kommune

fokus På diAlog og involveRing
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Region Midtjylland er en blandt fem regioner i Danmark, der blev skabt tilbage i 2007 som resultat af kommunal- 
reformen. En af vores vigtigste funktioner er at tage et strategisk overblik på tværs af regionen og at støtte initiativer, 
som kan have en positiv indvirkning på den fremtidige økonomiske bæredygtighed i vores region. Region Midtjyllands 
beslutning om at støtte og indgå som partner i projektet med Aarhus Kommune er baseret på den viden, at en inve-
stering i den kulturelle sektor genererer turisme, kan kobles positivt til sundhedsområdet, tiltrækker international 
opmærksomhed og understøtter den kreative sektor – det giver vækst og udvikling og er fokusområder for det regio-
nale Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi frem til 2020.

Region Midtjylland har støttet og deltaget i dette projekt, siden det blev lanceret i 2008, og efter min mening, kan 
projektets succes allerede aflæses i det, at det er lykkedes at inddrage alle regionens 19 kommuner, og vores eget Re-
gionsråd. Vi er overbevist om perspektiverne i projektet og anerkender dets betydelige regionale dagsordener – Vi går 
ind til arbejdet med en åben, kreativ tankegang. Region Midtjylland har sammen med Aarhus Kommune arbejdet 
målrettet mod at samle hele regionen om Aarhus 2017 projektet, og er både meget glade og stolte over, at dette ar-
bejde nu bærer frugt.

I Region Midtjyllands tilgang til Aarhus 2017 ansøgningen har vi lagt vægt på regionens bredde, der blandt andet af-
spejler sig i nogle af regionens mest succesfulde og innovative globale virksomheder, der er funderet i byer som Struer 
og Bjerringbro, og nogle af de mindre byer såsom Lemvig, der engagerer syv lokale kulturinstitutioner, mens Skive og 
Samsø går foran i forhold til bæredygtig energi. Aarhus 2017 kan skabe bred enighed om nødvendigheden af at sikre, 
at der er en dyb rodfæstet indbyrdes afhængighed mellem kreative samfund, uanset hvordan de er defineret, med 
henblik på at skabe et afbalanceret samfund, hvor båndet mellem by- og landdistrikter er en af vore store udfordringer.

Vores mål for 2030 er, at Region Midtjylland er en international vækstregion i et sammenhægende Danmark. 
Region Midtjylland tilbyder vores støtte og opfordrer de øvrige kommuner til at sikre, at alle gen-tænker, og at den 
proces vi gennemfører over de næste 5 år rent faktisk integreres i vores hverdag. Samtlige 19 kommuner i Region 
Midtjylland har tilsluttet sig ansøgningen. De har ikke blot tilsluttet sig, de er også villige til at investere i kultur og 
kreativitet i vanskelige tider, hvor lokale budgetter bliver skåret. Dette i sig selv er en stor gestus og et engagement, 
som også gør det klart for os, at vi skal støtte dette initiativ.

Region Midtjylland ser frem til et samarbejde baseret på de samme åbne processer og med samme åbne sind, som 
har båret processen hidtil - vi er overbevist om, at Europæisk Kulturhovedstad vil være i de bedst mulige hænder, hvis 
titlen tilfalder Aarhus.

bent hansen,  
regionsrådsformand

en åben kReAtiv tAnkegAng
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Vi har valgt at opbygge ansøgningen på den måde, der bedst kan præsentere vores projekt. Det betyder, at 
ansøgningen ikke holder sig strengt til den rækkefølge for besvarelse af spørgsmål, som er angivet i ansøg-
ningsskemaet til kulturhovedstad 2017. Alle de obligatoriske spørgsmål er naturligvis besvaret, og af oversig-
ten på side 5 fremgår det i hvilke afsnit, svarene på de enkelte spørgsmål kan findes. 

I anden ansøgningsrunde vil nogle spørgsmål blive uddybet yderligere, og ligeledes vil alle ikke-obligatoriske 
spørgsmål blive besvaret. Her vil programkonceptet for selve kulturhovedstadsåret i 2017 ligeledes blive 
præsenteret. Vi har valgt at lægge vægten på programmer og strategiske projekter, fordi vi er overbevist om, 
at det er langt vigtigere for vores projekt, at vi iværksætter programmer og strategiske projekter, der opbyg-
ges naturligt fra 2013 og kulminerer i 2017. 

Ansøgningen er struktureret i tre niveauer, der kan hjælpe med til at overskue indholdet i en omfattende an-
søgning. 

Det første niveau består af korte introduktioner til en række af ansøgningens hovedafsnit, som kan give et 
hurtigt overblik. En gennemlæsning af disse introduktioner giver essensen af indholdet i ansøgningen. 

Det næste niveau er de centrale afsnit for ansøgningen – hovedteksten, der er inddelt i tre kapitler, som kort 
fortalt besvarer spørgsmålene: Hvorfor, Hvad? og Hvordan? Hovedteksten dækker alle vigtige punkter og 
besvarer alle spørgsmål i ansøgningsskemaet. 

Det tredje niveau er bilag, som indeholder supplerende beskrivelser, kort og illustrationer. Bilagene uddyber 
processen, skaber overblik over regionen og illustrerer historie, infrastruktur og kulturlandskabet. Her er der 
mulighed for fordybelse, og man kan blive mere fortrolig med vores by, vores region og vores projekt. 

Siden Aarhus Byråd i 2008 vedtog en handlingsplan for ansøgningsprocessen har et sekretariat for Aarhus 
2017 arbejdet med udformningen af projektet og formuleringen af ansøgningen. I den proces har mere end 
8000 deltagere været inddraget. Når ansøgningen bruger ”vi – form” skyldes det et ønske om at udtrykke de 
mange engagerede stemmer, som har deltaget i processen og dermed er blevet en del af det store fælles 
projekt. Disse mange stemmers ”vi” er fortolket af Aarhus 2017 sekretariatet, som har stået for denne ansøg-
ning og proces.

Projektleder Aarhus 2017 
Trevor Davies

læsevejledning
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Dette dokument er den formelle ansøgning fra Aarhus kommunes byråd, til det danske 
kulturministerium og den europæiske union under programmet for Den europæiske kul-
turhovedstad i 2017. Ansøgningen støttes af region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner 
i regionen.

Dokumentet forsøger at indfange essensen af en tre-årig åben og afsøgende proces, der er 
gennemført sammen med flere hundreder kompetente og engagerede personer fra de kul-
turelle, sociale, bymæssige og politiske sektorer samt erhvervslivet. selvom der aldrig har 
været en forventning om at disse stemmer blev til én stemme - tværtimod - har der ikke 
desto mindre været en fælles forståelse af vigtighed, samt et engagement og en positiv 
stemning, som rækker langt videre end forberedelsen af en ansøgning, og som afspejler en 
reel trang til at involvere sig og gøre en forskel. 

vi håber, at vi har formidlet både engagementet og de utallige bidrag – hvad enten de 
stammer fra de utallige møder i workshops og seminarer, behovsanalyser eller fra den en-
delige udvikling af forslag. Dette dokument er også deres dokument, og vi håber, vi yder 
dem fuld retfærdighed i beskrivelsen.

uden deres generøse bidrag ville dette projekt aldrig have fundet sin nuværende form, og 
uanset hvad der sker i den formelle proces, er vi overbevist om, at Aarhus vil være en styr-
ket kulturby i 2017, at der er blevet skabt en øget sammenhængskraft og samhørighed i 
regionen, og at vores dialog om europa vil være mindre abstrakt. 

Men mest af alt kan vi konkludere med sikkerhed, at vi er begyndt at gentænke - og det 
er noget, vi alle må gøre i en tid, hvor mange essentielle spørgsmål melder sig, og hvor der 
også synes at være en mangel på færdige svar.

fRA os til jeR
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For at finde vores udgangspunkt for denne fortælling synes der kun at være ét naturligt sted at begynde, som 
både afspejler et autentisk sted, men også afspejler ambitionsniveauet og relevanset for vores projekt og ikke 
mindst karakteren af vores bys potentiale

Dermed mener vi, at denne bys selvopfattelse har mere at gøre med fremtiden end fortiden. Aarhus har i 
virkeligheden aldrig været en “historisk” by i klassisk forstand, i ordets egentlige betydning - og bliver det 
aldrig. Mens historien naturligvis er allestedsnærværende, har byen aldrig defineret sig primært med henvis-
ning til historien - eller med henvisning til en skæbne defineret af historiske begivenheder – og heller ikke af 
et lineært historisk forløb. Århus har altid forsøgt at definere og bestemme sin egen fremtid.

Århus er i virkeligheden en ung by - ung i demografisk forstand,ung i en mental forstand og ung i den forstand, 
at fremtiden altid har haft større betydning i vores forestillingsverden end fortiden. Vi tager derfor udgangs-
punkt i begrebet at genfinde.

Den HviDe by, 1909
Hvis du havde gået langs stranden syd for byen en forårsmorgen i 1909, med skovklædte bakker og udsigten 
til den smukke bugt forude, ville du midt i de idylliske landskabelige omgivelser have fornemmet en forstyrrelse. 

Det første årti i det tyvende århundrede var en tid med forandring og transformation med visioner om frem-
skridt næret af opfindelser og skabt af industrielle bedrifter. Dette var byens afgørende øjeblik. Beton, kul og 
stål repræsenterede menneskets evne til at ændre og definere sine egne begrænsninger. Flyvemaskiner ero-
brede himlen. Elektriciteten oplyste mørket. Og jernbanesveller og telegrafmaster skar sig støt igennem 
landskabet, så det virkede som om ethvert mål var inden for rækkevidde.

Synet af Aarhus på denne forårsmorgen, det sædvanlige billede af byens pæne fremtoning med røde mur-
stensbygninger med facade mod vandet, ville være blevet forstyrret af konstant bevægelse, af mennesker, 
heste, vogne, skibe, kraner og stilladser nær kysten. En ny by var under opførelse nær åens udmunding, og 
hundreder af arbejdere arbejdede dag og nat for at færdiggøre opførelsen af en spektakulær, hvid by ved vandet.

Fra maj til oktober i 1909 afholdtes Landsudstillingen i Aarhus. Fremsynede lokale forretningsfolk, som havde 
oplevet byens hastige udvikling i løbet af de seneste årtier i det 19. århundrede, havde hævdet, at Aarhus både 
var klar til og ivrig efter at indtage en mere central rolle i forhold til at repræsentere Danmark.

De foreslog at afholde en udstilling for at hylde industrielle og teknologiske frembringelser, kunst og byg-
ningskunst. Ikke alene en præsentation for byen Aarhus, men en præsentation på vegne af hele nationen, for 

//gåtuRe lAngs stRAnden Anno 1909 og Anno 2009
På stRAnden ved AARhus
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På stRAnden ved AARhus

at signalere anerkendelsen af industrialiseringens århundrede og modernismen, hvor “byen” måske ville ind-
tage en ledende rolle. 

I nogles øjne var alene idéen om at afholde en national begivenhed uden for landets hovedstad nærmest ab-
surd. Og sammen med de satiriske bemærkninger om “landets største hovedstad uden for København” måtte 
projektet modstå vedholdende og skeptiske kampagner fra landsdækkende dagblade, som langt fra blev 
overbevist af fortalernes egen tro på visionen.

Med hjælp fra både lokale og nationale myndigheder blev visionen til virkelighed - og udstillingen blev bygget 
på et tomt område - udvalgt både for dets sceniske og symbolske placering mellem byen, havnen og bugten. 
Denne ekstraordinære, midlertidige by med storslåede, hvidmalede udstillingshaller, tårne og pavilloner blev 
planlagt og opført. Den Hvide By, som udstillingen blev kaldt i folkemunde, åbnede for besøgende d. 15. maj.

I løbet af de næste 140 dage kunne mennesker fra alle samfundslag opleve det magiske i telegrafien og det 
elektriske lys samt de utrolige vidundere i automobilet og flyvemaskinen. De kunne fordybe sig i skønheden i 
skulpturer fra samtiden, malerier og klassisk musik. De kunne bevæge sig rundt i eksempler på moderne arki-
tektur og bymiljø samt en fuldstændig rekonstruktion af en ægte renæssancegård fra det 16. århundrede.

Udstillingen tiltrak mere end 600.000 besøgende. For en by på kun 60.000 indbyggere var dette en bemær-
kelsesværdig bedrift. Og ved afslutningsbegivenheden blev udstillingen betegnet som en enorm succes. Ikke 
kun for at være en inspirerende fortolkning af samtiden, af det moderne, men også som en manifestation af 
selvsikkerhed og formåen som opløftende indikationer om fremtiden.

Og denne midlertidige begivenhed viste sig netop at blive begyndelsen på noget nyt. Den genopførte renæs-
sancegård blev efterfølgende flyttet til en ny placering, hvor den blev grundlaget for Den Gamle By, verdens 
første udendørsmuseum for byhistorie.

De mange eksempler på ny arkitektur blev et vigtigt skridt på vejen mod at forme bevægelsen Bedre Bygge-
skik, som radikalt prægede dansk arkitektur i de kommende årtier. Og selv i bestræbelserne på at etablere et 
universitet i Aarhus, hvilket blev en realitet i 1928, spillede organisationen bag Landsudstillingen en stor og 
afgørende rolle. Efter udstillingen blev havnen konsolideret som knudepunkt for byens velstand med dens 
tunge industri, med bearbejdning og forarbejdning af regionens landbrugsprodukter, med skibsbyggeri og 
fragt. Sidst, men ikke mindst, blev byens tro på sig selv styrket, og byens rolle som en by der forbindes med 
nyskabelse og evnen til at motivere og mobilisere både beslutningstagere og borgere blev tydeligt slået fast.

//gåtuRe lAngs stRAnden Anno 1909 og Anno 2009
På stRAnden ved AARhus
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Den HviDe by, version 2.0
I dag er byens lyde og udseende markant anderledes end for hundrede år siden. Gennem det tyvende århund-
rede er Aarhus fortsat med at vokse, men landskabet omkring Aarhus er det samme. Landskabet - de skov-
klædte bakkeskråninger, spor efter istider og tegn på tiden og mennesket. Og vandet - horisonten, fornem-
melsen af uendelige muligheder og rejserne, som endnu ikke er begyndt.

Havde man stået på stranden i maj 2009 på præcis samme sted, havde man set 60 skulpturer, som var stillet 
an langs kysten og fejrede kunsten og naturen. Omkring 600.000 mennesker besøgte udstillingen på stran-
den, som kunstnere fra mange forskellige lande havde bidraget med.

Havnens horisont er igen præget af konstant aktivitet og en summen af bevægelse, og præget af konstruk-
tionen af grundlaget for en ny “pavillon” og den nye, hvide by for det 21. århundrede på havnen, hvor den ny-
este teknologi og viden vil være i centrum.

Denne pavillon bliver byens bibliotek for det 21. århundrede - Urban Media Space - som åbnes i 2015. Ser på planerne 
for denne nye “hvide by”, som skal opføres på de tomme havnearealer hundrede år senere, ser vi igen tegninger til 
en række spektakulære bygninger, som både vil rumme centre for viden, postindustiel produktion og beboelse.

//gåtuRe lAngs stRAnden Anno 1909 og Anno 2009
På stRAnden ved AARhus
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//gåtuRe lAngs stRAnden Anno 1909 og Anno 2009
På stRAnden ved AARhus

Efter hundrede år må byen redefinere sig selv igen i et nyt århundrede, med nye teknologier og i et nyt Europa 
og en global kontekst snarere end en national kontekst. Udgangspunktet denne gang er ikke den samme 
ubetingede positive forventning og positive udviklingsattitude, men derimod en stillingtagen til hvordan nye 
teknologier kan bibringe løsninger på hundrede års urbanisering, industrialisering og modernisme.

Dog er der igen en tro på, at Aarhus har en rolle at spille i dette nye århundrede og kan tilbyde en platform, 
hvor innovation, teknologi, kunst og arkitektur alle har en rolle, men hvor værdier og visioner er lige så vigtigt.

Endnu engang må Aarhus vælge mellem rollen som den velkendte provinsby, mellem vandet og de grønne 
bakker, og en rolle som europæisk storby, som påtager sig ansvar, ikke kun for at vise det bedste, men også 
for at indskrive sig i et nyt århundrede, hvor værdi, værdier, og visioner debatteres, og hvor svar på tidens di-
lemmaer og udfordringer måske ikke blot er et spørgsmål om mekanik.

Det er her, vi finder vores perspektiver. Vi tror derfor på, at den Europæiske Kulturhovedstad kan have lige så 
stor betydning for byen som Landsudstillingen i 1909, der gennem årtier definerede byens position og dens 
tankesæt i moderniteten. Vores tro er, at dette endnu engang kan blive en afgørende begivenhed for byen - og 
som i 1909 ikke kun defineres af historiske omstændigheder, men af viljen til at møde fremtiden og møde 
verden.



At blive europæisk kulturhovedstad er naturligvis både en ære og et stort privilegium. Det 
opfattes ofte som et løfte om bedre tider og øget international synlighed. og det kan vise 
sig at blive en afslørende prøve for byens styrker og ambitioner. Men at være kulturhoved-
stad handler mere end noget andet om at gribe en mulighed og møde en udfordring på en 
særlig måde, der tager udgangspunkt i byens særkende.

Mere end 25 års historie har vist os mulighederne i dette koncept. At være kulturhoved-
stad kan forandre en by. projektet kan styrke og endda transformere den kulturelle sektor 
i en region. Titlen kan også føre til forstørrede egoer, brudte løfter og en uendelig række af 
hypede events. 

efter at mere end 40 europæiske byer har været vært for denne begivenhed virker poten-
tialet uendeligt og faldgruberne ligeså. Der er ingen fast opskrift på succes og intet facit 
for hvilken bevæggrund, der kræves for at ansøge om titlen. 

Tværtimod har de mest succesfulde kulturhovedstadsprojekter tilsyneladende både for-
stået og forbundet essensen af byen med essensen af titlen. og dette kan give os et ud-
gangspunkt: 

et vellykket kulturhovedstadsprojekt vil kræve, at vi er tro mod konceptets historie og dets 
grundlæggende kvaliteter. 

Det kræver, at vi grundigt overvejer de egenskaber, som definerer vores kultur i forhold til 
historien og til omverdenen. og endelig, hvis et europæisk kulturhovedstadsprojekt skal 
udnytte sit fulde potentiale kræver det, at projektet er bevidst om sin rolle som mellemled 
mellem netop disse to perspektiver.

vi vil argumentere for, at Aarhus er under forandring - muligvis endda undergår en trans-
formation - hvilket gør byen både modtagelig og åben for påvirkning. 

hvoRfoR
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vores perspektiv er, at vi ser den europæiske kulturhovedstad som en mulighed for foran-
dring, en slags undtagelsestilstand, en forstyrrelse af landskabet - som for Aarhus ved-
kommende kommer på det helt rigtige tidspunkt.

selvom motiverne er mange og nogle endda divergerende, vil det mest logiske motiv være 
den kulturelle udvikling og kulminationen af årtiers investeringer i kulturen i byen. Deri 
ligger også et strategisk motiv for byen om at blive mere synlig og trodse anonymiteten.

Motivationen for at identificere og konfrontere problemstillingerne i vores samtid vejer 
tungere. spændingsfeltet er bestemt ikke kun relevant for os selv, men angår mange eu-
ropæiske byer.

vores by skal redefinere sig selv som en metropol i europæisk forstand frem for at stag-
nere i sine relativt privilegerede og beskyttede rammer. Det europæiske kulturhovedstad-
sprojekt gør denne opgave påtrængende nødvendig.

vi vil argumentere for, at det er en ideel kulturel, historisk og strukturel baggrund for vores 
projekt at placere Aarhus som omdrejningspunkt i en netværksforbundet region. 

netop region Midtjyllands sammensætning på det sociale, kulturelle og erhvervsmæssige 
område gør regionen til en perfekt model som laboratorium for den åbne, samarbejdsori-
enterede og afsøgende proces, der er målet med Den europæiske kulturhovedstad.

endelig vil vi argumentere for, at Aarhus 2017 er et projekt, som bidrager til at udvikle 
visionen om den europæiske kulturhovedstad. ikke bare en fest. ikke bare en strategisk 
mulighed. Måske et udtryk for at tro på og måske turde stille væsentlige spørgsmål uden 
nødvendigvis at kende svarene på forhånd.
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For at forstå hvorfor dette projekt er relevant og interessant for Aarhus må vi kende til essensen af kulturho-
vedstadsprojektet. Vi må forstå hvad det engang var, hvad det er blevet til, og i særdeleshed hvad det kan 
udvikle sig til. Ellers bliver det blot en forspildt mulighed.

Vi vil derfor fremhæve de kvaliteter ved det europæiske kulturhovedstadsprojekt, som vi finder relevante.

For overskuelighedens skyld kan projektets historie inddeles i tre overordnede perioder. Det er ikke baseret på 
projekternes størrelse eller effekt, men på hvordan og i hvor høj grad projekterne har været integreret i den 
lokale strategiske planlægning. Og i udviklingen af byens profil og selvforståelse.

Mens nogle læsere vil opfatte gennemgangen som overflødig, vil andre forhåbentlig sætte pris på perspekti-
vet. For os er det helt afgørende at anerkende denne titel som en levende kulturarv og dermed være opmærk-
som på, at enhver kulturhovedstad - bevidst eller ubevidst - bidrager til projektets historie.

at fejre kulturen
I 1985 blev Athen den første Europæiske Kulturby, som titlen dengang kaldtes. Denne idé var fostret af den 
græske kulturminister Melina Mercouri og den franske kulturminister Jack Lang. I de første år blev projektet 
primært gennemført som en international kunstfestival. Kulturåret var en anledning til at gennemføre begi-
venheder, som satte fokus på landets kulturelle kendetegn. Ofte med en naturlig vægt på kulturarv. Da de 
fleste kulturbyer dengang var hovedstæder, var de mere eller mindre forpligtet til blot at repræsentere landet. 
Ofte var byen blot  en ramme for begivenheder, frem for at der blev skabt  kulturel dialog og indholdsmæssigt 
spændende aktiviteter i løbet af året. Mens det repræsentative aspekt måske ikke længere er essentielt, er 
det at stadig relevant at festligholde kunsten og kulturens betydning i og for en by.

at være strategisk unik
Eksempler på projektets værdi for byprofilering skabte i midten af 1990’erne grundlag for en langt mere 
strategisk tilgang til projektet. Ofte blev både infrastrukturprojekter, byudvikling og langsigtet udvikling af 
netværk og internationale partnerskaber inden for kultursektoren inkluderet. Og i tråd med et generelt øget 
fokus på branding af byer, blev Europæiske Kulturbyer gradvist mere bevidste om at udnytte projektet til at 
øge international synlighed og påvirke opfattelsen af byen  i hjemlandet. Hermed skiftede det kulturelle pro-
gram fokus og drejede sig i højere grad om selve byen, dens historie og dens identitet i samtiden. Reglerne for 
udnævnelse blev ændret i 1999, så de nu omfattede en konkurrence blandt byer i værtsnationen., Byerne blev 
nu nødt til at kunne overbevise en dommerkomite om, at netop deres by var bedst egnet til titlen. At fejre de 
europæiske kulturers mangfoldighed og  udnytte projektet som en strategisk chance blev således nærmest 
en præmis for at præsentere et billede af byen som unik og enestående i forhold til andre byer.

hvoRfoR euRoPæisk kultuRhovedstAd
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at inDtage nye områDer
I de senere år er omkringliggende byer og regioner i stadig større omfang blevet inddraget i kulturhovedstads-
projekterne. Det skyldes til dels, at mange af de udpegede byer i dag er mindre end tidligere og dermed behø-
ver et større grundlag for at kunne opretholde et tilstrækkeligt aktivitetsniveau. Men også - på et mere kvali-
tativt plan - at den modernistiske opfattelse af byen som en selvstændig helhed er erstattet af en mere 
integreret forståelse af byen. Der er en fornyet fornemmelse for gensidig afhængighed - økonomisk, socialt 
og kulturelt - til andre byer og til byens umiddelbare opland. Denne forståelse afspejler også idéen om et 
“Europa af regioner”.

Den løbende udvidelse af strategiske målsætninger har medført, at andre områder end det kulturelle er blevet 
indarbejdet. Det gælder f.eks. de kreative erhverv, uddannelse, nye medier, social innovation, interkulturelt 
samarbejde og miljøet. Hvordan kan vi bevare fokus med dette udvidede kulturbegreb?

Europæiske Kulturhovedstæder anvender i dag ofte begrebet kulturel planlægning. De kulturelle ressourcer 
overalt i samfundet værdsættes i højere grad. Man ser derfor ikke udelukkende på kunstnernes og kulturak-
tørernes særlige evner og færdigheder. Man kunne sige at “kulturhovedstad” erstattes af “kulturel kapital” 
som den primære terminologi. 

Denne mere åbne og inkluderende tilgang skaber forhåbentlig et grundlag for diskussion og handling, som er 
langt mere socialt og kulturelt bæredygtigt. Og for de europæiske kulturhovedstæder har dette langt bredere 
kulturbegreb i høj grad beriget visionen om en fælles platform. Og det i et stadigt mere foranderligt landskab 
af europæiske kulturer, som konstant indtager nye områder.

at genoverveje formålet
De formelle formål med den Europæiske Kulturhovedstad er ret klare. Det grundlæggende indhold i visionen 
er fortsat at fremhæve europæisk mangfoldighed og vores fælles identitet samt at højne den folkelige inte-
resse for og deltagelse i kulturlivet. Mere end 40 byer har nu udforsket grænserne for dette projekt og vist os 
deres fortolkning af, hvad en Europæisk Kulturhovedstad kan være. Vi må anerkende, at der med æren ved at 
blive udpeget følger en vis forpligtelse til at udforske, omformulere og - om muligt - tilføre nye dimensioner 
for, hvad det vil sige at være Europæisk Kulturhovedstad.

Derfor må vi være bevidste om de grundlæggende egenskaber ved kulturhovedstadsprojektet, når vi forbere-
der projektet. Det gælder når vi definerer hvilke områder vi vil agere i, når vi formulerer vores mål, og når vi 
udvælger og præsenterer vores overordnede temaer. Vi mener, at nedenstående karakteristika indfanger es-
sensen af den Europæiske Kulturhovedstad:
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Dette år er en mulighed, der kun opstår én gang. Titlen kræver et klart fokus, en fælles indsats samt et hidtil 
uset ambitionsniveau, som ellers vil være svært at indfri.

Projektet betyder en ændring af fokus og perspektiver. Dynamikken mellem en lokal dimension og et europæ-
isk perspektiv kan være både befriende og bekræftende. Projektet bør bruges til både at styrke og udfordre 
vores kerneværdier.

Projektets tema og struktur er ikke bestemt på forhånd. Projektet kræver derfor, at vi gør det til vores eget. 
Og når vi opbygger vores projekt skal vi både være nyskabende og tro mod os selv.

For det første skal kulturhovedstadsprojektet  være uopsætteligt og oprigtigt ønsket. Projektet kræver, at vi 
tager det kulturelle perspektiv alvorligt og ikke blot planlægger et kulturelt program. At være Europæisk 
Kulturhovedstad handler om at møde en udfordring på en særlig måde, fordi vi kun kan indfri det fulde poten-
tiale i dette projekt ved klart at konfrontere tidens temaer, ved at forsøge at omdefinere vores rolle i verden, 
og ved at samles omkring et projekt, som drives fremad af udveksling af kulturelle perspektiver.

Vi er nødt til at se dette projekt som en del af en langt større samtale - en fortsat dialog om den tilstand vi 
kalder “en europæisk kulturby” i Europa.

Vores stærke ønske om at blive kulturhovedstad bunder i, at projektet  kan skabe en varig tilstand af foran-
dring og transformation – ikke blot et øjebliks forførelse. Den individuelle oplevelse af begivenheder, situatio-
ner og øjeblikke kan føre til en fælles fornemmelse af muligheder og en fælles vilje til at tage et spring uden 
nødvendigvis at kende resultatet.

Den strategiske planlægning kan dog også have en negativ side. Overdreven planlægning og rationel tænk-
ning kan hindre tilpasning og løbende afsøgning af nye muligheder. For at fastholde kerneværdien,  må pro-
jektet have åbenhed som en grundlæggende og konstant faktor.

For det andet har introduktionen af konkurrenceelementet i udpegelsesprocessen gavnet graden af reflek-
sion. Men det har også skabt en risiko for, at projekterne udvikles alene med konkurrencen for øje. Vi må ikke 
miste kant eller mangfoldighed for at vinde en titel.

Tværtimod må vores projekt placere sig i nogle af samfundets mange spændingsfelter. Vi skal være i stand til 
at anerkende både det ekstraordinære og det ordinære som vores arena. Vi skal være i stand til at favne både 
det normale og det unormale som vores grundlag. For en Europæisk Kulturhovedstad er problemer, uenighed 
og konflikter ikke svagheder. Uden disse ville der kun være kompromis og konsensus.

hvoRfoR euRoPæisk kultuRhovedstAd
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For det tredje vil en begrænsning af vores indsats alene til den traditionelle forståelse af den kulturelle sektor 
være at ignorere udviklingen i projektet. Den Europæiske Kulturhovedstad er ikke et spørgsmål om at udvide  
den kulturelle produktions spændvidde. For os handler det om at arbejde med den sociokulturelle vækst. Vi 
gør det ikke for kulturen. Vi gør det sammen med kulturen.

I den Europæiske Kulturhovedstad mødes kendt og ukendt, fortid og fremtid, materie og ånd, tanke og hand-
ling, planer og tilfældigheder. Hvad der i nuet kan virke som en håndbevægelse eller et farverigt glimt, kan 
signalere en tilstand af forandring. Den Europæiske Kulturhovedstad bør være en undtagelse fra normaliteten. 
Den bør være en uligevægt, som skaber en tilstand med  stor følsomhed og opmærksomhed.
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Lad os begynde hvor vi slap - gående langs stranden. Vi har allerede antydet at en følelse af udfordring og en 
fornemmelse af skæbne har motiveret ansøgningen.

en fornemmelse for Det uunDgåelige 
Enhver by med respekt for sig selv ønsker at placere sig i centrum for omverdenens opmærksomhed. For 
Aarhus vil det heller ikke være første gang. Desværre er mødet mellem den rationelle logik og det irrationelle 
øjeblik ikke bare noget, man kan beslutte på et møde eller skrive i et dokument. Og selvom det muligvis er en 
grundlæggende forudsætning for en sådan opgave, er historiens - eller skæbnens - simple logik ikke nok,  når 
vi beskriver vores motivationer for vores kandidatur. 

Nogle motiver har rødder i historien, andre er gennemtænkt strategisk og hører sammen med byens langsig-
tede mål. Nogle er fremsat og fremmet politisk, og andre er resultatet af uformelle møder. Nogle er stimuleret 
af drømme og visioner om fremtiden, andre af ønsket om at udfordre det eksisterende.

Nogle motivationer er blevet formuleret eksplicit, andre fornemmet uden at være udtalt. Og nogle motivatio-
ner er stadig ubeskrevne og uopdagede.

Følelsen af nødvendighed og skæbne er grundlaget for vores motivation  og har været tydelig i hele vores 
proces. Mange lidenskabelige udtalelser om visioner blev udtalt, da i alt 600 deltagere i begyndelsen af hvert 
af vores tretten visionsseminarer, blev bedt om på 90 sekunder at komme med et bud på “hvorfor skal Aarhus 
være Europæisk Kulturhovedstad?”

De individuelle udgangspunkter har naturligvis været forskellige, men nødvendigheden stod klart for delta-
gerne. Der var et udtalt ønske om, at byen skulle vove sig ud af tryghedszonen, begynde at handle og engagere 
sig i verden - for at gøre en forskel.

Ønsket om at placere sig i centrum for omverdenens opmærksomhed har også været særdeles tydeligt under 
vores politiske debatter. I den seneste byrådsdebat d. 24. august 2011 støttede Aarhus Byråd ansøgningen og 
bevilgede deres andel af budgettet. På den samme dag bekræftede også Regionsrådet i Region Midtjylland 
sin deltagelse.  I regionens 18 byråd udenfor Aarhus stemte mere end 250 byrådsmedlemmer for deltagelse 
og finansiel støtte til projektet. Her overfor stod kun et fåtal af byrådspolitikere, som ikke er blevet overbevist. 
Denne næsten enstemmige velvilje afspejler mange forskellige motivationer. Men alene velviljen er  større og 
mere overbevisende, end hvad både budgettets størrelse og øvrige afstemninger om kulturelle spørgsmål 
normalt vil give anledning til.

hvoRfoR AARhus
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en fornemmelse for vores arv
Da Aarhus Byråd i august 2007 annoncerede byens kandidatur til titlen som Europæisk Kulturhovedstad, var 
det ikke helt uforudsigeligt. Byen havde lige inden færdiggjort  et filmproduktionscenter, et nyt kunstmuseum 
og en betragtelig udvidelse af byens musikhus, og flere større investeringer i kulturproduktionscentre var på 
vej. Ønsket om at repositionere Aarhus gennem en ambitiøs kulturstrategi var allerede ganske tydelig.

Det har aldrig har været et krav, at byen skal vinde titlen. Derimod har det med sikkerhed været et krav, at 
byen skulle gøre et helhjertet forsøg. Man kunne sige, at der ikke var noget valg. At Aarhus ikke skulle ønske 
denne titel ville være i modstrid med byens karakter og måske et svigt over for kultursektoren, ja måske 
endda over for byens kulturpolitiske ånd.

Den første byrådsdebat om kulturhovedstadsprojektet i Aarhus fandt sted i forbindelse med præsentationen 
af byens kulturpolitik for årene 2008-2011. Den europæiske kulturhovedstad blev anført som en anledning til 
fortsat at investere i kultur - økonomisk og mentalt.

Imidlertid var der samtidig en klar overbevisning om, at denne proces ikke bare skulle handle om at stå distan-
cen. Flemming Knudsen, daværende Rådmand for Kultur og Borgerservice: “Aarhus skal nu finde sin egen 
måde at løfte opgaven på. En måde, som tvinger byen til at være selvkritisk, men også til at være åben og 
visionær. Der er ingen faste opskrifter - kun ufatteligt mange muligheder”. 

en fornemmelse for at transformere byen
 Aarhus befinder sig på et stade, hvor der både er selvvalgte og påtvungne forandringer. Byen har ambitioner 
om en byudvikling, hvor Aarhus inden for de næste to årtier vil byde 75.000 nye indbyggere velkommen. Heraf 
skal en del bo i helt nye bydele, som planlægges fra grunden. Store ensformige områder med socialt boligbyg-
geri fra 1970’erne er genstand for fornyelse og omdannelse, der bl.a. skal tilføre arbejdspladser og uddannel-
sesinstitutioner. Tidligere industriområder omdannes til nye bæredygtige bolig- og erhvervsområder, som 
også rummer uddannelses- og kulturinstitutioner. Nye køreplaner og baneanlæg i den offentlige transport vil 
skabe nye bevægelsesmønstre og forbinde arbejdspladser og såvel gamle som nye boligområder. 

I hele denne omdannelse lægges der vægt på blanding af byens funktioner og social mangfoldighed. Der er 
tale om en meget intens forandringsperiode i byens historie – måske kun overgået af årene der fulgte efter 
1909.

Når man i dag går igennem byen, når man læser en lokal avis eller lytter til politikere og andre meningsdan-
nere, får man en klar fornemmelse af forandring. Den er nærværende og den er håndgribelig.

hvoRfoR AARhus
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Når de offentlige trafikmyndigheder præsenterer planerne for en letbane i Aarhus, bliver diskussion om 
planlægning af infrastruktur tilgængelig for andre end dem, der deltager i den politiske debat og beskæftiger 
sig med de teknologiske overvejelser.

Når en hel bydel med beboelse, uddannelse og erhverv opføres på byens ledige havnearealer, bliver overgan-
gen fra den industrielle til den vidensbaserede økonomi helt tydelig. Den bliver åben for, at borgerne kan bi-
falde eller protestere.

Og når et enormt og kostbart kunstværk, i form af en 275 ton regnbue i glas og stål, vokser frem på taget af 
byens kunstmuseum bliver fortællingen om den kulturelle by i ekstrem grad stillet til skue og genforhandlet.

Udsigten til kraner og lyden af tunge arbejdsmaskiner opleves positivt af nogle, men føles utryg for andre. 
Nogle mennesker byder de nye strategier og fremtidsplaner velkommen som et længe ventet tegn på beslut-
somhed, andre frygter  byen  mister sin kant og sine særpræg undervejs i processen. Denne diskussion har 
rødder tilbage til 1909, og spørgsmålet om hvorvidt Aarhus er en stor provinsby eller en lille storby er for aar-
husianerne et velkendt tema.

Vores by har altid balanceret mellem storbyen og det provinsielle. Denne balance er nu ved at tippe, og byen 
er tvunget til at redefinere sig selv som en urban by. Byen skal anerkende, at dette er ikke blot er et spørgsmål 
om størrelse, men også om mental tilgang, psyke og karakter.

Viljen til at påtage sig storbyens udfordringer opleves som en brat overgang. Det sker ikke blot ved en gradvis 
udvidelse eller fremvækst af en ny tænkemåde. Det er en kompleksitet, en dynamik hvor evnen til interkultu-
rel forståelse i sin bredeste forstand sættes på prøve. Motivationen er at vove at tage dette skridt. På denne 
tærskel har Aarhus brug for en ”mentor”, som på det rigtige tidspunkt skubber byen ud over kanten.

At redefinere sig som en Europæisk metropolis i stedet for en provinsby er en udfordring, som byen må påtage 
sig. Byen har brug for en platform for at udfordre sig selv og sin egen provinsialisme.

en fØlelse af at kultivere byen
Den tydeligste og måske den mest åbenlyse motivation

Gennem årtier har Aarhus vedholdende investeret i kunst og kultur. Man kunne endda sige, at 2017 markerer, 
at Aarhus igennem de seneste 50 år har fået defineret sig som en by for kunst, kultur og viden. Aarhus 
Festuge blev oprettet i 1965 i forbindelse med en udvidelse af universitetet. Byens musikhus åbnede i 1982 
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som den første større kulturinstitution uden for hovedstaden og har i mange år symboliseret byens kulturelle 
kvaliteter.

Rockmusik, alternativt teater og ungdomskultur spillede i 1970’erne og 1980’erne en stor rolle. Den gav byen 
sin alternative kulturprofil. Denne periode er blevet efterfulgt af gennembruddet inden for arkitektur, design, 
nye medier og samtidskultur, som har spillet en nøglerolle i skabelsen af byens nuværende selvbevidsthed og 
omdømme.

Den nuværende bølge af investeringer på kulturområdet med bl.a. Kulturproduktionscenteret på Godsbanen 
og Urban Media Space på de bynære havnearealer vil stå klar inden 2017. Kulturhovedstadsprojektet vil dermed 
cementere det konstante fokus på byens kreative potentiale.

Naturligvis er stolthed og bedrifter motiver, som ikke kan ignoreres, da Aarhus altid er blevet anset for at have 
en progressiv kulturpolitik.

Der er en klar følelse af kulturel fornyelse i byen. At blive kulturhovedstad vil støtte den politiske vilje og 
fastholde vores fokus på kulturelle investeringer. Det til trods for, at der aktuelt er et pres for at reducere 
kulturens budgetter, hvilket er uundgåeligt i en tid præget af økonomisk krise. Byer over hele regionen står 
over for at skulle foretage kraftige besparelser for andet år i træk, fordi de kommunale budgetter  er under 
pres fra stigende udgifter på en række områder.

Efter 50 år som “kultur- og vidensby” er der nu udfordringer og dagsordener, som kræver nye tilgange, og hvor 
der er en klar motivation for at definere nye kreative løsninger. Byen vil gerne karakteriseres som en kreativ og 
innovativ by. Samtidig dukker udfordringer hastigt frem i horisonten med presserende sociale dagsordener, 
forøget social polarisering, nye krav til læring og viden, stigende sundhedsudfordringer og påtrængende ud-
fordringer på miljø- og klimaområdet.

Denne forvandlingsproces kræver et paradigmeskifte, fornyelse af offentlig-private partnerskaber, forandring 
af vores definition af kunst - kultur - kreativitet og i særdeleshed forståelsen af, hvordan kreativitet og inno-
vation forbindes til alle aspekter i vores samfund.

I denne forbindelse kan kulturhovedstadsprojektet få en central rolle, som sikrer, at processen indskrives i en 
kulturel ramme.

Her er motivationen at bevare en kulturel balance og et kulturelt perspektiv.

hvoRfoR AARhus
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at fornemme europa
Nationalt vil Aarhus altid være by nr. 2 i Danmark. Dette projekt er ikke et spørgsmål om at opnå en ny natio-
nal position. Aarhus vil fortsat være en by, der opfattes som alternativ, den eneste by, der udfordrer hovedsta-
dens dominans, og byen hvor kulturen er afgørende for identiteten.

Heri ligger motivationen for at erstatte det nationale omdømme med anonymiteten i at være en hvilken som 
helst europæisk by. Heri ligger samtidig motivationen for og viljen til at engagere sig i Europa og til at definere 
sig selv som en europæisk by - og ikke kun en by i Europa.

Aarhus er ikke et af Europas kreative centre som London eller Berlin, men trods byens relativt anonyme rolle 
i Europa har Aarhus allerede i dag en international profil og internationalt udsyn. Byen har Aarhus Universitet 
i verdens top 100. Omkring 30 videregående uddannelsesinstitutioner har base i byen og rummer til sammen 
flere tusinde udenlandske studerende. På erhvervsområdet har Aarhus en bred vifte af virksomheder – især 
vidensbaserede og kreative – der markerer sig internationalt inden for blandt andet design, arkitektur, energi, 
fødevarer og sundhed. 

Og Aarhus arbejder målrettet på at styrke byens profil.  Et skridt i den retning var ændringen af byens navn 
fra Århus til Aarhus. Endnu et skridt var at indbyde internationale firmaer til at analysere byens styrkepositio-
ner for deraf at udvikle et internationalt brand. Aarhus’ nye internationale brand er “Aarhus. Danish for Pro-
gress”. Det sammenfatter byens løfte til verden i en enkelt sætning. Brandet fremhæver byens trang og mod 
til at eksperimentere og samarbejde. Aarhus kombinerer danske designprincipper – minimalisme, funktiona-
lisme og etisk integritet – med en flair for det uventede. Det gør byen i stand til at udvikle progressive ideer 
og løsninger – til at gentænke.

Det nye brand udfordrer samtidig fortællingen om Aarhus som en idyllisk provinsby symboliseret ved smilet. 
Brandet understreger, at byen kan og vil, og aarhusianerne udfordres til at tænke progressivt – samtidig med 
at vi sender et klart signal ud i verden. I Aarhus håber vi ikke på fremgang, vi forventer det.

Byens mangfoldighed med dens forskellige bydele, subkulturer og generationer kan blive understøttet som 
positive sider af byens overordnede identitet. Sideløbende hermed kan byens åbne og fleksible brandingstra-
tegi blive testet og anvendt. Vi ser kulturhovedstadsprojektet som en platform for borgerdreven og deltager-
orienteret refleksion og fornyelse af byens identitet over de næste fem år. 

De internationale ambitioner betyder, at vi sætter os selv i spil i et langt mere dynamisk og ukendt landskab. 
I stedet for at være den næststørste i en national kontekst, træder vi ind i fuldstændig europæisk anonymitet. 
Men én indgangsvinkel kan være at involvere sig i Europa som en mellemstor by. Europas fremtid findes ikke 
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kun i Amsterdam, Berlin og København. Disse storbyer har altid været “Europæiske byer”. Der er 600 byer med 
mellem 100.000 og 500.000 indbyggere, og byer af denne størrelse står for 60 % af den europæiske bybefolk-
ning. Byer af denne størrelse må stræbe efter deres ret til at være europæiske, og de må hver især stræbe for 
at finde deres individuelle rolle.

Aarhus som by er aldrig blevet indskrevet med vægt i de europæiske historiebøger, og vores geografi har aldrig 
positioneret byen som en naturlig bro mellem det lokale og omverdenen. Vores forbindelse med verden har 
altid været forskelligartet og foranderlig.

Vi er igen nået til en såkaldt skillelinje. Vores floskler skal lægges væk. Den udfordring det er at være by nr. 321 
i Europa, hvad angår størrelse, kan måske tilbyde et langt mere dynamisk og ukendt landskab med flere ud-
viklingsmuligheder. Anonymitet kan virke beskyttende, fordi vi ikke behøver at hænge fast i gamle fordomme. 
Anonymitetens frirum er en interessant brændende platform.

Aarhus er aktuelt placeret som nummer to på den europæiske Smart Cities’ rangliste over byer, der klarer sig 
godt på seks overordnede parametre for bl.a. økonomiske og miljømæssige ressourcer og levevilkår. Rangli-
sten omfatter i alt 70 mellemstore europæiske byer. Selvom byen har denne position er vores største udfor-
dring og største motivation at kortlægge vores fremtid i et konstant foranderligt europæisk landskab. Vover 
vi at tage springet fra vores sikre position som nr. 2 i Danmark til en meget usikker position som nr. 321 i 
Europa? Her udgør kulturhovedstadsprojektet en livline.

Og vi tror på, at kulturhovedstadsprojektet tilbyder en platform for at omdefinere os selv og finde vores rolle 
i dette altid voksende og stadigt mere komplekse Europa.

at fornemme Det åbne rum
Aarhus Festuge havde ”Skønne fejl og andre lykketræf” som tema for dette års festuge. Temaet refererer til 
kunsten som et rum der giver plads til eksperimenter. Under den seneste debat i Aarhus Byråd lagde Laura 
Hay, Rådmand for Teknik og Miljø, netop denne argumentation til grund for vores kandidatur til titlen som 
kulturhovedstad: “Hvis vi ikke tør begå fejl i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet, så tør vi ikke prøve 
noget nyt. Det tror jeg er hele forudsætningen for at gentænke!”

Motivationen for at skabe et rum for det ukendte og at opfordre til fri udforskning og fri tænkning bliver 
stadig vanskeligere at finde. Vores kunstnere, vores arkitekter, vores videnskabsfolk, vores ungdoms- og so-
cialmedarbejdere og vores unge har understreget dette igen og igen. I en verden som i stigende grad præges 
af rationalitet og logik, er der et desperat behov for at reflektere og genoverveje og til at få lov til at skabe.
Behovet for at give plads til ubegrænset kreativitet og originalitet er noget som motiverer og mobiliserer vores 
projekt. Vi anser kulturhovedstadsprojektet for at være åbent - også over for fejltagelser.
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Dette er viljen til at forblive åbne, viljen til at tilpasse sig, viljen til at være åben overfor at skifte mening og 
viljen til at tænke og handle frit.

Uden kulturhovedstadsprojektet vil vi ikke med sikkerhed blive i stand til at tilbyde denne platform og disse 
rammer. Det vil være en illusion i en tid, hvor offentlige budgetter nedskæres drastisk, og hvor resultater 
kræves øjeblikkeligt. Vi ser kulturhovedstadsprojektet som vores forsvar mod middelmådigheden.

aarHus’ mange motiver
Der er mange grunde til at ville dette projekt. Nogle er motiveret af håb om vækst, nogle af lokal stolthed, 
nogle af kunstneriske visioner. For Aarhus giver dette projekt mening uanset hvem vi spørger. De mange for-
skellige ræsonnementer modsiger ikke hinanden. Tværtimod understreger de konsensus og visionen om 2017 
som en fælles sag og en naturlig udfordring for byen. Aar-hus 2017 ville have været en tom gestus uden noget 
at miste. Aarhus 2027 ville være kommet for sent, blevet blot en fejring uden at opnå noget. Aarhus 2017 kan 
på den anden side være hvor dagsordener, perspektiver, motivationer kolliderer og konvergerer.

Da byrådet vedtog deres støtte i august 2011, var visionen om et projekt bestående af nysgerrighed, usikker-
hed, udforskning og grundlæggende spørgsmål intakt. 

“At vove, det er at miste fodfæstet for en stund. Ikke at vove, det er at miste livet.”siger Henrik Vestergaard 
(Venstre), der citerer frit efter den danske filosof, Søren Kierkegaard.

Jette Skive (Dansk Folkeparti) advarede om, at en krisetid ikke var en undskyldning for at være passive eller 
indadvendt: 

“Det er netop nu det gælder om at være visionære og se ud i verden.”

Og Lone Norlander Smidt (Socialistisk Folkeparti) fremhævede projektet som en investering i den kritiske tænker 
iblandt os: 

“Dem jeg vil håbe, vi husker at indtænke, det er børnene og børns egen kultur. Børn har nogle særlige forudsæt-
ninger for at danne nogle ting der er helt deres eget, på deres egne betingelser.”

På samme måde har motivation for dette projekt været både meget klar og meget forskellige i løbet af vores 
dialog med lokale kulturaktører. Det er selvfølgelig svært at illustrere. Men i vores serie af visionsseminarer i 
2010 præsenterede hver deltager sin personlige vision for Aarhus 2017. Som for eksempel:
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“Region Midtjylland er et af tre europæiske centre for udvikling af moderne scenekunst/moderne kunst/mo-
derne kultur” (Jesper de Neergaard, Entréscenen)

“Ung visuel terror, fra anstalt til blow up, de er 14 år gamle i dag, 21 år i 2017 ” (Jannik Broz, Billedskolen Horsens)

“Zwischennutzung - minus kontrol og regulering - plus frihed og unikke muligheder” (Klaus Krienke, Bureau 
Detours)

“To promote a happy, healthy and inspiring city for economic, social and environmental sustainability” (Nicolas 
Blok, KaosPilots)

Skabe og muliggøre nye møder og oplevelser mellem gennemsnitsborgeren og hjemløse, misbrugere og eller 
andre skæve eksistenser/minoriteter f.eks. via powertywalks, hvor hjemløse guider rundt i byen – og mange 
flere, brug af byrum hvor skæve eksistenser færdes.” (Henriette Andersen, social services, Aarhus)

“Naturen skal designes og manipuleres til et refleksionsrum og fri fællesskabsramme for det moderne menne-
ske.” (Helga Hjerrild, Randers Kommune)

“Aarhus er det sted i landet og verden, hvor unge mødes og skaber kulturelle projekter der rykker frontlinien 
kulturelt og individuelt” (Anna Margrethe Andersen, F16)

Aarhus 2017 vil ændre beskuerens syn. Men en fælles tro på dette projekt har været tydeligt i hele processen 
frem mod forberedel-sen af denne ansøgning. Både i eksplicitte erklæringer, i visioner formuleret af deltagere 
og især i selve deltagelsen og graden af engagement.

For enhver europæisk by med ambitioner om noget større, for en hvilken som helst by med ønsket om og 
viljen til at gøre en forskel i en større sammenhæng, er denne titel en overbevisende mulighed. Og historien 
har vist os, at med den rette strategi og et stærkt fundament, kan Europæisk Kulturhovedstad medføre æn-
dringer som ellers næppe var nået. Dette er grunden til vores kandidatur. 
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på kanten af miDtjyllanD
Region Midtjylland - et tværsnit af den jyske halvø - er virkelig sammensat af mange scenarier. Midt i regionen 
ligger den jyske højderyg, dannet af ismasserne fra den sidste istid, og regionen rummer derfor et stort antal 
meget forskellige landskabstyper. Fra Vesterhavet til Kattegat findes store sletter, søhøjland og tunneldale 
og tilsammen udgør disse landskaber et forhistorisk dokument, som gennem tusindvis af år er blevet opdyr-
ket og ændret at dem, der har beboet landet.

I 2007 blev danmarkskortet ændret i forbindelse med gennemførelsen af en omfattende reform for den of-
fentlige administration. Ingen by blev flyttet, ingen kystlinjer tegnet om. Men 13 amter blev sammenlagt til 
fem regioner og 271 kommuner blev til 98.

Med nye naboer og nye forvaltningsgrænser er der både nye udfordringer og nye muligheder. Og når kortet 
over netop vores del af verden tegnes om, opstår der et behov for at bearbejde vores fornemmelse af at høre 
til og undersøge de interne og eksterne forbindelser, der er med til at opretholde vores selvopfattelse. Både i 
fællesskabet og hver for sig. Både lokalt og internationalt.

Gennem de sidste tre årtier har sådanne overvejelser været helt grundlæggende for visionen om den Euro-
pæiske Kulturhovedstad som et redskab til at fremhæve det europæiske fællesskab som noget andet og 
mere end blot en økonomisk og politisk alliance. På samme måde spiller det en stor rolle for dette projekt 
netop som en regional satsning, at når jorden under os virker usikker, skal vi finde noget at holde fast i.

Det var dog ikke fastlagt fra begyndelsen, at Aarhus skulle vælge disse relativt nye og politisk konstruerede 
grænser som ramme. Et alternativ kunne have været, at Aarhus have valgt at arbejde alene. Eller byen kunne 
have valgt at inddrage Østjylland som et ganske naturligt opland med omkring 600.000 indbyggere, der ligger 
inden for en times køreafstand fra byen. Både et traditionelt og håndterbart valg.

En anden mulighed kunne have været at fremhæve Det Østjyske Bybånd, landets største vækstzone uden for 
København, hvor Aarhus er placeret i midten med gode forbindelser til både Randers i nord og Trekantsområ-
det i syd. Dette ville give mening i økonomisk og transportmæssig forstand. Så hvad mangler der i billedet?

Der er flere grunde til at Region Midtjylland er blevet valgt som den geografiske ramme for dette projekt.

For det første er Jylland en naturlig kontekst for Aarhus, som både historisk, geografisk, kulturelt og politisk 
er præget af forholdet mellem øst og vest – både som afgrænsning og som modsætning. I en tid med globa-
lisering synes periferien at blive stadig mere marginaliseret. Og i et politisk klima, hvor der sættes fokus på 
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den geografiske udkant, kan denne kontekst gøre projektet langt mere rummeligt og relevant på nationalt 
niveau.

For det andet tegner beboelsesmønstret i regionen et næsten perfekt hierarki: Aarhus er hovedbyen. Der er 
seks mellemstore byer med ca. 35.000 til 60.000 indbyggere, som alle har en klar regional funktion. Og der er 
22 mindre byer med ca. 5.000 til 20.000 indbyggere, hvoraf mange har en overraskende klar kulturel profil. 
Alle er de interessante arenaer for projektet.

En by har ikke kun formelle og politiske indflydelsessfærer. Kulturelle, etiske og moralske indflydelsessfærer 
spiller ligeledes en rolle. I et samfund, som i stigende grad orienterer sig efter netværk, står byer ikke længere 
alene. Det er på tide at genskabe meningsfulde forbindelser mellem by og land. I vores region er uafhængig-
hed ikke længere så interessant. Gensidig afhængighed er det, vi skal understøtte. Region Midtjylland er et 
sted, hvor det giver mening at udforske et balanceret system af byer og landområder i en post-industriel vir-
kelighed.

En tredje begrundelse er erkendelsen af, at Aarhus ikke kan eksistere og klare sig på egen hånd. Aarhus kan 
ikke på egen hånd tiltrække tilstrækkeligt mange turister. Aarhus kan ikke opretholde større kulturinstitutio-
ner uden regionale medier og publikum. Aarhus kan ikke opretholde en lufthavn alene. Aarhus kan ikke under-
støtte regionale tv- og radiokanaler alene. Aarhus kan ikke på egen hånd spille en international rolle. 

Erfaringer fra tidligere projekter peger også på, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelig kapacitet inden for den 
kulturelle infrastruktur for at kunne bibeholde et kulturhovedstadsprogram af høj kvalitet i et helt år. Det er 
tvivlsomt, om Aarhus vil kunne understøtte det alene. Dermed er projektets regionale dimension med til at 
sikre en veludbygget kulturel infrastruktur og et højere vidensniveau, ligesom faren for afmatning efter kul-
turhovedstadsåret bliver mindsket betydeligt.

Vi har set på erfaringerne fra en række tidligere kulturhovedstæder. Vi har studeret flere modeller med særlig 
interesse for følgende projekter: Stavangers inddragelse af naturen, Marseilles forsøg på at sammenknytte 
ellers uafhængige byer, Ruhrs indsats for at konvertere en fælles historie til en fælles fremtid og Lilles omfat-
tende tværnationale strategi. Vi har naturligvis også skelet til København som Kulturby i 1996, der påtog sig 
rollen som en inkluderende storby og involverede over 40 kommuner, hvilket ledte frem til adskillige langsig-
tede udviklingsprojekter i hovedstadsområdet.

Vores regionale strategi benytter elementer fra flere af disse rollemodeller, men tager også hensyn til særlige 
karaktertræk hos Aarhus og den øvrige region. Vores regionale koncept er i sin grundstruktur netværksbaseret 
og åbent. Vi forestiller os denne region som en næsten usynlig struktur, der understøtter relationer, bygger 
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partnerskaber og skaber rammer og læring for parter, som er svagere, når de står alene. Vi skal sikre stærkere 
samarbejder. Samarbejder, der er forankret i individer såvel som i organisationer.

Eksempler på tankegangen findes i uddannelsesverdenen. Aarhus Universitet er blevet omstruktureret for at 
styrke samarbejdet og den internationale profil. Tilsvarende er det relativt nyoprettede VIA University College 
med omkring 17.000 studerende en fusion af 19 institutioner for videregående uddannelse, som fortsat er 
præget af stor selvstændighed i den enkelte afdeling. Aarhus 2017 har planer om strategiske partnerskaber 
med både Aarhus Universitet og VIA University College.

Og når vi når 2017, vil fem regionale kulturelle netværk, som lige nu er under opbygning, være fuldt etableret: 
Børnekultur, Kulturarv, Billedkunst, Scenekunst og Musik. Vi regner med, at omkring 200 kulturinstitutioner 
inddrages, og at disse netværk vil fungere som primære platforme for udviklingsprojekter og aktiviteter.

Dette er eksempler på, hvordan kulturhovedstadsprojektet er udviklet inden for rammerne af Region Midtjyl-
land og dermed kan udnytte et aktuelt momentum. Region Midtjylland opfatter Aarhus 2017-satsningen som 
en oplagt mulighed for at udvikle regionale strategier inden for turisme, innovation, bæredygtighed og kultur 
Alle primære satsninger, der skal skabe vækst i regionen.

Vores regionale dimension er naturligt opdelt i to lag. Regionens seks mellemstore byer udgør det ene lag. To 
grupper af kommuner med landdistrikter og mindre byer udgør det andet lag. Nedenfor følger en kort intro-
duktion til disse byer og områder:

Holstebro. 34.241 inDbyggere. 119 km fra aarHus.
Holstebro ligger relativt tæt på den sandede og barske vestkyst. Af de syv største byer i regionen er byen 
måske den mest isolerede. I 1964 besluttede byen på næsten mirakuløs vis at placere en skulptur af den 
italienske kunstner Alberto Giacometti på byens gågade. Efter den ligeså modige satsning på det kosmopo-
litiske Odin Teater i 1966 har byen været en international rollemodel for investeringer i kunst og for offentligt 
engagement i kulturelle aktiviteter. I dag kan Holstebro tilbyde både en Junior Balletskole og nogle af  de 
bedste rammebetingelser for kunstnerisk talentudvikling i Skandinavien, når man tager byens størrelse i 
betragtning. Byen har derved bevaret sin betydning for regionens kulturelle udvikling.

Herning. 46.279 inDbyggere. 85 km fra aarHus
I et land, som normalt karakteriseres ved lethed snarere end kvaler, fortæller byen Herning en sjælden 
historie om menneskelig beslutsomhed og ukuelighed. Den ufrugtbare jyske hede var ikke gunstig for 
mange andre end nogle få lokale handelsfolk. Men på kun få årtier i sidste halvdel af 18. hundredtallet 
udviklede denne by sig fra at være en lille klynge huse til at blive ét af landets centre for handel og industri. 
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Fra fårehyrder og lokal uldhandel via spinderier og tekstilfabrikker til nytidens modeindustri, designskole, 
kunstmuseer og centre for store konferencer og kulturelle events. Foruden at tjene som den perfekte 
illustration af overgangen fra bondesamfund til postindustriel økonomi, fremhæver byens historie en følelse 
af store bedrifter og selvstændighed, hvilket både afspejles og forstærkes af de kulturelle ambitioner i 
Herning i dag.

ranDers. 60.656 inDbyggere. 40 km fra aarHus
Randers, der er Danmarks sjettestørste by, igangsatte en større kulturel forandringsproces i 1990. Et 
tidligere kraftværk, Værket, blev omdannet til et kulturcenter med både restauranter, biograf og i alt seks 
indendørs og to udendørs scener beregnet til kulturaktiviteter af enhver art. Få år senere åbnede Randers 
Regnskov med de imponerende kupler, som i dag tiltrækker flere hundrede tusinde besøgende. Med et rigt 
og veludbygget kulturelt miljø - med teatre, spillesteder, biografer og museer har Randers i dag en meget 
stærk platform, som styrker de velgennemtænkte planer for omdannelse af den tidligere industrihavn og for 
opførelsen af et spektakulært nyt kunstmuseum ved Gudenåens bred.

Horsens. 53.807 inDbyggere. 52 km fra aarHus
Ingen anden by i Danmark har formået at forvandle både byens omdømme og dens selvforståelse så hurtigt 
og så gennemført som Horsens. Tidligere var denne gamle industriby primært kendt for sit fængsel. Men 
efter blandt andet en imponerende serie af koncerter med internationale superstjerner i de seneste år er 
opfattelsen af Horsens ændret. Horsens anses i dag for at være en by præget af musik, kultur, festivaler og 
oplevelser. Denne succesfulde strategi har både været godt tænkt og vel gennemført. Den har desuden haft 
markant betydning for lokal kulturpolitik overalt i landet. Stolt over store bedrifter fortsætter byen nu sin 
kurs, hvor etablering af et kriminalitetsmuseum i det nu tidligere fængsel blot er én af ambitionerne.

silkeborg 42.724 inDbyggere. 43 km fra aarHus
Med en placering blandt kuperede skove og smukke, fredfyldte søer er det naturligt at forbinde byen 
Silkeborg med stilhed og ro. Byens moderne historie begyndte med oprettelse af en papirfabrik i 1844. Men 
også det smukt beliggende kurbad, som åbnede omkring fyrre år senere, beretter om byens historiske 
udvikling. En tredje historisk reference er den ekspressionistiske kunstnersammenslutning COBRA-bevægel-
sen, der er knyttet til Silkeborg gennem maleren Asger Jorn, som var blandt grundlæggerne. Dermed har 
byen ikke kun en fordel i sine åbenlyst attraktive omgivelser, men også i en række stærke historiske fortæl-
linger, som anvendes aktivt i dag: Kurbadet fungerer nu som et kunstcenter med en stærk international 
profil. Den tidligere papirfabrik har udviklet sig til et markant center for kunst, kultur og kreativitet. Og byen 
forfølger nu visionen om et nyt og radikalt nytænkende kunstmuseum dedikeret til Asger Jorn og hans 
samtid.
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viborg. 35.893 inDbyggere. 65 km fra aarHus
Byen Viborg har en fortid som hovedstad og kirkeligt centrum. Byen har en statelig og næsten tidløs sindsro 
og distance over sig. I dag er Viborg hjemsted for regionens administration, og byen rummer endnu en 
række statslige institutioner, som er med til at bevare lidt af gamle tiders mentalitet. På et gammelt gods 
lige uden for Viborg findes litteraturcentret Hald Hovedgård. Centret blev oprettet i 1975 og er knyttet til den 
vestdanske litterære modernisme. Det fungerer i dag som litterært mødested for forfattere og oversættere. 
I et nedlagt kasernekompleks midt i byen findes en dynamisk skole for animation, som på kun to årtier er 
blevet blandt de førende i Europa. I de kommende år skal kulturarven vækkes til live i byens rum, hvilket 
både bekræfter og blander byens mange styrkepositioner, som tegner en by præget af evner, substans, 
fortolkning og interaktion.

Et fællestræk for disse seks byer i den midtjyske region er en stærkt forankret tro på kultur som en positiv og 
konstruktiv kraft. På hver sin måde er disse byer blevet konfronteret med globaliseringen og den teknologiske 
udvikling. De har imødekommet  forandringerne med både ambition og forsigtighed. Hver by har i dag en 
markant og særegen kulturel profil, som er højt prioriteret på det strategiske plan. Og hver by har en stærk 
selvopfattelse, som byerne i de kommende år vil både fastholde og forny.

Selvom de overordnede fortællinger om de seks byer kan virke bemærkelsesværdigt forskellige, har byerne 
reelt meget til fælles. De varierer ikke meget i størrelse. De fungerer alle som hovedby i deres del af regionen. 
Og der er endda en række ligheder i byernes historie. Men det er især i lyset af de fælles aktuelle udfordringer, 
at en platform for samarbejde og udvekslingen af idéer og erfaringer i markant grad vil kunne gavne den en-
kelte by og kommune. Det er et faktum, som ikke alene gælder for disse seks byer, men for enhver by og 
landsby i regionen. Det gælder også for de byer, som ikke er omtalt i denne meget korte og komprimerede 
præsentation. 

ØstjyllanD. kommunerne favrskov, HeDensteD, norDDjurs, oDDer, samsØ, skanDerborg, 
syDDjurs.
Fra de øvrige kommuner i den østlige del af regionen kunne vi fortælle om ø-samfundet Samsø, som har 
gennemført en iøjnefaldende rejse mod fuldstændigt at være selvforsynende med energi. Den status 
tiltrækker hvert år besøg af embedsmænd og politikere fra hele verden. Eller vi kunne nævne den idylliske by 
Ebeltoft, hvor en af de mange seværdigheder er det store historiske krigsskib Fregatten Jylland, som siden 
Landsudstillingen i 1909 har dannet ramme om historiske udstillinger.
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miDt- og vestjyllanD. kommunerne ikast-branDe, lemvig, ringkØbing-skjern, skive, struer.
Fra de øvrige kommuner i Midtjylland og Vestjylland kunne vi fremhæve Skives særdeles kompetente 
strategi for kunst. Vi kunne nævne det fantastiske kunstmuseum, som er under opførelse i den lille by 
Videbæk. Eller KRAFT, det kommende oplevelsescenter for vind og videnskab i Ringkøbing.

Det, som betyder noget for regionen, er dog ikke så meget evnerne eller bedrifterne. Det er potentialet. Aar-
hus 2017 sigter mod at generere et overskud af viden, ressourcer og kreativitet overalt i regionen. Projektet 
handler om at træde ind i et fælles rum for at adressere de problemstillinger  , som har størst betydning i den 
helt lokale sammenhæng, men måske har brug for et større perspektiv for helt at blive foldet ud. Det handler 
også om at finde en platform for samarbejde frem for konkurrence.

Region Midtjylland er det geografiske område, som dette projekt tager sit udgangspunkt i. Med knap 1,3 mio. 
indbyggere i regionen er potentialet for at involvere den danske befolkning stort. Det gælder i forhold til af-
viklingen af aktiviteter overalt i regionen. Det gælder i forhold til at præge det regionale mediebillede. Men det 
gælder i særlig grad i forhold til at opbygge en følelse af deltagelse og nærvær blandt befolkningen i regionen.

Som vi forhåbentlig formår at vise i ansøgningen, består det stærke grundlag for netop dette i det store ar-
bejde, som hundredvis af mennesker fra hele regionen har udført i processen indtil nu.

regional opbakning
Dette kandidatur har den fulde opbakning fra Aarhus Byråd, som både har vedtaget byens kandidatur og 
kommunens økonomiske bidrag til projektet d. 24. august 2011. Samme dag har Region Midtjylland ligeledes 
vedtaget opbakning til projektet, herunder en økonomisk forpligtelse.

Og aktiv deltagelse i dette projekt - både organisatorisk og økonomisk - er blevet politisk vedtaget i alle re-
gionens kommuner: Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, 
Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Viborg.

Den politiske vedtagelse har i alle byråd været båret af flere parter. I intet byråd har opbakning til dette projekt 
været del af et politisk kompromis.



Aarhus ligger placeret i en frodig dal, omkranset af bløde bakker fra nord mod syd. Aarhus å 
– byens eksistensgrundlag - snor sig gennem det åbne landskab fra vest ned mod Aarhus-
bugten. lige præcis her blev Aros grundlagt i slutningen af det 8. århundrede. her fandt 
det afgørende skifte fra købstad til industriby sted i midten af 1800-tallet. og her mødte 
byen det nye årtusind med landsudstillingen i 1909.  

i 1920’erne blev Aarhus å overdækket for at give plads til en moderne motortrafikvej. Den 
skar byen midtover og efterlod en mental kløft, som først blev lukket med frilægningen 
af åen for knap 10 år siden. enden på den industrielle tidsalder fik sit tydeligste udtryk 
på havnen. ved årtusindskiftet blev den afskåret fra byen og blev forvandlet til en tom 
og stille skal. i disse år åbner byen sig atter mod havet med etableringen af urban Media 
space med forventet indvielse i 2015. her mødes det ukendte, det uskrevne og det endnu 
ikke tænkte som afsæt for en kulturel gentænkning, og forbindelsen mellem by og havn 
bliver hermed genetableret.  

bispetorv domineres på den ene side af Domkirken fra 1300-tallet, på den anden side af 
århus Teater fra 1890’erne og nordea bank. Tilsammen symboliserer de både ethos, logos 
og pathos, mens selve torvet ofte er tomt og i den grad inviterer til dialog og aktivitet.

hjertet i den gamle bydel er latinerkvarteret. i slutningen af 1950’erne blev det – tak-
ket være byens daværende borgmester bernhard jensen - reddet fra nedrivning, da man 
planlagde etablering af en stor vej gennem det centrale Aarhus. Det velbevarede 1800-tals 
kvarter med skæve bygninger, smalle gader og utallige baggårde huser nu en stor del af 
byens kreative vækstlag. Dette som resultat af bernhard jensens vision om at skabe en by 
for mennesker, hvor kunst og kultur gennemsyrer både industri og infrastruktur. 

i de tidlige 1960’ere var selvsamme vision afsæt for byens satsning på kunst og kultur med 
Aarhus Festuge som symbolsk resultat. Dertil kom udvidelsen af Aarhus universitet med 
sine mange energiske og nysgerrige unge studerende. 
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AARhus – en kultuRel tidsRejse 

byens tradition for borgerinddragelse har også relationer til denne periode. i 1970’erne så 
landets første brugerdrevne kulturhus, huset, dagens lys, samtidig med at flere lokale 
medborgerhuse opstod. i 1980’erne blomstrede byens alternative kultur med rockmusik, 
teater og billedkunst, og en række pulserende uddannelsesmæssige initiativer for unge, fx 
kaospiloterne og Frontløberne, opstod. 

Disse kræfter har givet os en by med plads til kreativitet og innovation. kombinationen 
af stærke kreative kræfter, en afslappet atmosfære, et universitet i konstant vækst og 
politikere, som har troet på og investeret i progressive handlingsplaner, har de sidste 25 år 
udviklet sig til et unikt kulturliv, som man normalt kun finder i byer af dobbelt størrelse.

Med indvielsen af cAvi, iT-parken og Alexandra instituttet i år 2000 og med åbningen af 
Filmbyen i 2005 tog byen fat på tredje fase af sin kulturelle udvikling. Denne gang med 
afsæt i nye medier og informationsteknologi. således bevæger vi os i disse år fra det kul-
turelle til det kreative, hvor fokus i stigende grad er på kulturproduktion med promus, 
Musikhuset, godsbanen, navitas og planerne om en science city som omdrejningspunkt. 
Med etableringen af urban Media space på havnen med forventet indvielse i 2015 krydser 
kulturarv og indistriarv hinanden og fører os tilbage til byens ydmyge udgangspunkt ved 
åens udmunding i Aarhusbugten. 

De mange forbindelser mellem historiske bygninger, alternative bevægelser, politiske 
beslutninger og mytiske fortællinger giver os en idé om en dynamisk by i evig bevægelse. 
bygninger ændrer formål, beslutninger efterlader spor, tomhed er af og til en velsignelse 
og alternative idéer kan faktisk føre til fremskridt. Det er ikke et spørgsmål om kritisk 
masse, men om kritiske netværkssynergier.

Denne lille kulturelle kortlægning giver os et indblik i omkring 50 kulturelle initiativer, som i løbet af de sidste 50 år er 
blevet en integreret del af byens historiske udvikling, som har udstyret os med et naturligt fundament for udvikling af 
en række platforme med afsæt i temaet rethink. se tidslinjen i bilagshæftet
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gennem kortlægningsprocessen har vi tilstræbt ikke blot at optegne det umiddelbare, 
men også det symbolske, ikke blot kortlægge forgangne tider, men samtidig favne frem-
tidens perspektiver, nået gennem subjektive sandheder.

kortlægningsprocessen har gjort det tydeligt for os, at historie og samtid, natur og teknolo-
gi, identitet og vision er naturligt forbundne.

De 32 fortællinger, som tidslandskabet opridser, viser 15.000 års historiske aftryk på et 
landskab. under istiden var den østlige halvdel af regionen dækket af is, mens den vestlige 
halvdel lå udenfor isranden. Denne meget forskellige prægning af landskabet fremstår 
tydelig i dag, og markerer fortsat her, tusinder af år efter, både som et mentalt og kulturelt 
overgangssted.  

Mærket med hundredevis af bunkere, som strandede betonhvaler, på den ca. 100 km lange 
kyststrækning fremstår vestkysten i dag med blivende mindesmærker om en stille besæt-
telse. Den nådesløse kystlinje af sand mod vest står i kontrast til den golde hede mod vest, 
det brudte bløde landskab mod øst med stille søer, bugter og fjorde, og den lavtliggende 
limfjord mod nord.

landskabet gemmer på en stor rigdom af oldtidsminder, hvilket blandt andet ses i 
storslåede spor fra både sten- og bronzealder i nationalpark Mols bjerge mod øst. 

region Midtjylland er en forholdsvis ung region, men med et historisk og geografisk fælles 
potentiale. heden var ideel til fåreavl i større udstrækning, hvilket gjorde uld og tekstil til 
en naturlig ernæringskilde. samtidig er den tætte reference til havet et fælles udgangs-
punkt, både hvad angår fødevarer, som en mental bro ud mod verden, og disse nådesløse 
naturkræfters trusler mod samfundenes levebrød gennem århundreder. 

langt de fleste af regionens større byer har gennem historien været knyttet an til kyst-
strækningerne, hvilket har givet dem fælles referencepunkter, der i dag stiller dem med 
fælles udfordringer i deres søgen mod at gentænke en følelse af tilhørsforhold. 
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landskabet som historisk element har gennem vores dialog med regionens borgere i høj 
grad vist sig at danne fælles afsæt for deres identitet og er derfor en vigtig prioritet for 
Aarhus 2017. landskabet er en fælles ramme for borgernes ”mind set” – lige meget om 
man bor i byen eller på landet, perspektiverne fremstår nøjagtigt lige så tydelige som kul-
turarven. et postmoderne samfund med utallige referencer til skønheden i begge perspek-
tiver.

landskabet er i høj grad en naturressource, som i dag tænkes ind med øje for økologi og 
energi. naturens enorme energipotentialer i vind og hav, husdyrgødning og halm sætter 
nye dagsordener, mens naturelementernes potentiale fortsat er indbygget i vores kul-
turelle intelligens, og giver mulighed for en ny og mere lige tilknytning mellem menneske 
og natur. 

vores kort søger at afspejle en gen-funden fortid og en gen-opdaget kraft i naturen og po-
tentialet af denne. Denne gang dog tilføjet en dimension af påskønnelse og forhåbentlig 
en forståelse, respekt og integritet, forundring og beundring.

siden 1941 har der været udført økologisk landbrug på Djursland, og siden 1960’erne har 
området udviklet sig med alternativt landbrug, et sted hvor kunstnere flyttede til for at 
eksperimentere ud i alternative samfunds- og livsformer med demokrati og selvforsyning.

regionens fokus på bæredygtighed ses blandt andet ved vindmøller spredt over såvel land 
som hav. Fokus på landskaber, som har været manipuleret og omlagt, som eksempelvis 
skjern å, der har gennemgået Danmarks hidtil mest omfattende naturgenopretningspro-
jekt og i 2003 igen fremstod i sit naturlige udgangspunkt. et landskab med fjorde, der i 
dag er arnested for dyrkning af tang, og hvor de konstante vinde skaber bølger, som i dag 
benyttes i centre for vindenergi, tidevandsenergi og solenergi.

Region midtjyllAnd – tidslAndskAb
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i dette afsnit præsenteres det samlede kulturelle og kreative landskab i Aarhus og i re-
gionen. endvidere præsenteres nogle af vores nøglepartnere, ressourcer og platforme. 
Denne introduktion giver både en idé om strategiske fordele og en idé om nogle af de ud-
fordringer, vi står overfor.

præsentationen er opdelt i tre afsnit.

indledningsvis skitseres fem kulturelle ressourcelag, som vi mener er afgørende for et-
hvert kulturelt system, og som vi ønsker at inddrage i projektet.

Dernæst giver vi et overblik over den kulturelle produktionscyklus i regionen og over 
værdikædens dele og deres indbyrdes sammenhæng: lege – lære – udvikle – producere – 
formidle.

endelig vil vi på to ”fold-ud”-kort introducere de omkring hundrede spillesteder, ensem-
bler, festivaler, udviklings- og uddannelsescentre og kreative virksomheder, som er nøg-
leaktører i vores projekt. 

Der tegnes et billede af en overvældende veludviklet kulturel infrastruktur og et generelt 
højt aktivitetsniveau. på den ene side er her mange blomstrende og dynamiske institu-
tioner, en række internationalt berømte læringsinstitutioner og virksomheder og utallige 
ambitiøse, kreative unge. på den anden side har vores kortlægning peget på en række 
mangler og udfordringer med hensyn til internationale og europæiske samarbejder, over-
levelsesmulighed for nystartede initiativer, omsætning fra kreativitet til innovation. hertil 
findes et behov for større socialt engagement fra den kulturelle sektor, behov for offentlig 
og mediemæssig bevågenhed, mangel på tværsektorielt samarbejde - for blot at nævne 
enkelte punkter.

det kultuRelle - kReAtive lAndskAb
//AARhus og Region midtjyllAnd - voRes kultuRelle økologi
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kulturelle ressourCer i fem lag 
Kulturelle ressourcer betragtes i vores projekt meget bredt. Vi kan identificere fem ressourcelag, svarende til 
en nordisk kulturmodelmodel, der bygger på ”det brede kulturbegreb”, som er grundlæggende i den nordiske 
kulturpolitik.

Gennem processen har vi været i kontakt med og involveret 1) den offentlige sektor, 2) uafhængige kulturin-
stitutioner,  3) virksomheder indenfor de kreative fag, 4) frivillige foreninger, samt 5) selvorganiserede og 
uafhængige enheder (vækstlag og iværksætteri mv.). Ikke alle er lige velintegrerede i Aarhus 2017 endnu, men 
processen er i gang.

Den offentlige sektor
Den kulturelle sektor er åbenlyst afhængig af den offentlige sektors tilskud. Uden denne støtte ville det kul-
turelle økosystem mere eller mindre bryde sammen. Den veludviklede kulturelle infrastruktur og det høje 
aktivitetsniveau i regionen afspejler årtiers investeringer fra de syv større kommuner, der har høje kulturbud-
getter målt pr. indbygger. Derimod har nogle af landdistrikterne meget lave kulturbudgetter. Da ca. en tredje-
del af befolkningen bor i disse landdistrikter, viser det vigtigheden af at se regionen som en helhed og samti-
dig styrke mobiliteten. 

Aarhus har et ry som en by med en progressiv kulturpolitik, men også de mellemstore byer (50.000-100.000 
indbyggere) som Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg, Viborg og Herning fører alle en progressiv og suc-
cesrig kulturpolitik - hver med sit individuelle fokus, karakter og prioriteringer. Der er en bekræftet tro på 
værdien af kunst og kultur i regionen generelt selv i mere isolerede byer, købstæder og havnebyer. Lemvig har 
fx, med sine 21.790 indbyggere, omkring hundrede lokale, kulturelle foreninger og syv museer. Samsø, en lille 
ø med 3885 indbyggere, driver et internationalt respekteret innovativt energicenter og er totalt selvforsy-
nende med energi. Eksemplerne vidner om en vilje til at investere i kreativitet og innovation, længe før disse 
begreber blev hypet af Richard Florida, simpelthen fordi de blev anset for væsentlige.

På det strategiske niveau er der i regionen fire kulturkontrakter med Kulturministeriet. Kulturring Østjylland, 
Østjysk Vækstbånd, Kulturaftalen Midt- og Vestjylland samt Aarhus Kommune. Disse afspejler det store po-
tentiale for samarbejde mellem kommunerne - og forberedelsen af Aarhus 2017 har allerede vist værdien af 
samarbejde også på tværs af disse områder..

Udfordringen i den offentlige sektor er dog at bryde med opdelingerne i sektorer. De mange nye gode tanker 
og tiltag, der viser nye veje, kan forhåbentlig danne grundlag for en ny model med en tværgående tænkning, 
således at kultur, i stedet for at være en perifer sektor, ses som en integreret og integrerende del af lærings-, 
social-. by- og erhvervsstrategier. 

//kultuRelle RessouRceR i fem lAg 
det kultuRelle - kReAtive lAndskAb
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kulturinstitutioner
Vi har kortlagt 588 kulturinstitutioner (kulturcentre, teatre, hovedbiblioteker, museer, kunstmuseer og store 
gallerier, koncertsale, musikforeninger, biografer og festivaler) i regionen. Omkring en tredjedel er beliggende 
i Aarhus, en tredjedel i de seks mellemstore byer: Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg og Viborg, 
og den sidste tredjedel i mindre byer og landdistrikter i regionen. Der er store forskelle med hensyn til stør-
relse, budgetter, kapacitet og aktivitetsniveau, der klart viser en koncentration i Aarhus og de større byer. 

Disse institutioner er den vigtigste og mest synlige platform for kulturelle aktiviteter i regionen, og det vigtig-
ste bindeled mellem kunstnere, producenter og borgerne. De står for omkring 13 millioner besøgende årligt.

Region Midtjylland har en kulturel infrastruktur, der er yderst veludviklet. Mere end 2 milliarder kroner er ble-
vet investeret i kulturel infrastruktur i løbet af de seneste 10 år, og med de nuværende investeringsplaner kan 
regionen matche enhver region i Skandinavien, når det handler om arrangementer indenfor musik, teater, 
opera, dans, billedkunst og film. 

På trods af kapaciteten har vi på baggrund af kortlægningen udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan 
kul-turinstitutionerne kan styrkes. Især kultursektorens egne evner til at håndtere en stærkt foranderlig tid 
kræver en styrkelse af kulturinstitutionernes kompetencer. Institutionerne skal også indgå i langt mere for-
pligtende relationer med deres nærområder. 

kreative virksomHeDer
Et stadigt vigtigere aspekt af den kulturelle sektor er de 3.888 virksomheder indenfor de kreative erhverv, 
som vi har kortlagt grundigt – 50 % af alle virksomhederne er placeret i Aarhus, og omkring 80 % af alle 
virksomhederne har færre end 5 ansatte, hvilket peger på vigtigheden af klynger og miljøer frem for at tænke 
i de enkelte virksomheder, når sektoren skal udvikles. 

En stor andel udgøres af arkitektfirmaer, dernæst følger industrielt design, mode og nye medier. De er vigtige 
aspekter af regionens komparative styrker - næret og drevet af nogle meget stærke professionelle akademier 
og læreanstalter. Der eksisterer en række koncentrerede kreative miljøer og klynger som fx Teko tekstil/design 
klynge i Herning, den digitale klynge på Katrinebjerg i Aarhus med bl.a. Alexandra Instituttet og CAVI, samt de 
omfattende men uformelle arkitektmiljøer i Aarhus. På trods af de åbenlyse potentialer viser vores kortlæg-
ning, at der fortsat ligger store udfordringer her.

//kultuRelle RessouRceR i fem lAg 
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frivillige foreninger
Det fjerde ”lag” af kulturelle ressourcer repræsenteres af bogstaveligt talt tusindvis af lokale frivillige forenin-
ger, der arbejder med samfundsforhold, ungdom, ældre, sport, pædagogiske aktiviteter og meget mere. De 
skaber tilsammen et drive, der resulterer i et stort kulturelt engagement, social samhørighed og følelsen af at 
være med. Dette lag er traditionelt en af grundstenene i dansk kultur. Især i Aarhus er niveauet for aktiv del-
tagelse stærk. Der er ca. 500 registrerede foreninger i Aarhus. Selv i den lille by Lemvig ved vestkysten er der 
110 foreninger. Men de udfordringer, disse mange foreninger og frivillige står overfor, er enorme, samtidig 
med, at vi ser langt færre frivillige - i særdeleshed unge – så et aktuelt spørgsmål er, hvordan vi finder nye 
modeller for det frivillige engagement.

vækstlag  og iværksætteri
Det femte lag er det stigende antal af selvorganiserede, flydende og relativt autonome netværk, spontane 
initiativer, festivaler og aktivisme, der i stigende grad overtager rollen i social mobilisering, kulturel innovation 
og forbindelse til kunstmiljøer, til internationale netværk, og til andre sektorer. Dette selvorganiserede lag er 
ofte beskrevet som et urbant fænomen, der i Danmark karakteriseres ”vækstlag”, et begreb, som rent faktisk 
blev lanceret i Aarhus i slutningen af 70’erne, for at beskrive en eksplosiv udvikling af kulturelle initiativer og 
netværk. Det traditionelt set meget stærke kulturelle vækstlag i Aarhus nævnes ofte som en vigtig ”strate-
gisk kvalitet”, mens der fortsat mangler en fælles platform.

Vækstlaget understreger en særlig kvalitet, der forener de forskellige lag - en pionerånd, der engagerer og 
forandrer. Dette ses i de mange lokale filantropiske mæcener, samfundsstøtter og fonde, der også investerer 
i større infrastrukturprojekter, som er karakteristiske for regionen. Projekterne er støttet af mange lokale fri-
villige og især unge mennesker, der kontinuerligt lancerer nye festivaler, projekter og initiativer.

Denne iværksætter- og ”gør det selv”-ånd er et klart karakteristika for regionen og en afgørende faktor, hvad 
enten det er individuelle eller fælles initiativer - uanset om det er lanceringen af moderne kunst i Museum 
HEART - Herning Museum of Contemporary Art, visionerne for det ny Museum Jorn i Silkeborg, Bazar Vest i 
Gellerup, de store udendørs koncerter i Horsens, de unges aktiviteter i Mejlgade i Aarhus, eller de 20 festivaler, 
der er dukket op i Aarhus over de seneste 10 år. Opgaven bliver at indtænke dette iværksætteri og engagement 
i forhold til den offentlige kulturindsats, så initiativerne ikke blot er ”private”, parallelle eller isolerede. Nye 
prototyper af kulturelle strukturer skal udvikles.

//kultuRelle RessouRceR i fem lAg 
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steDer at lære, proDuCere, uDvikle og opleve kultur
I definitionen af kulturelle og kreative landskaber anvender vi den traditionelle definition af begrebet ’sted’ 
som værende fysiske platforme, strukturer og organisationer. Vi er opmærksomme på, at web-baserede kul-
turelle rammer er en integreret del af den kulturelle infrastruktur, både hvad angår læring og kreativitet. 

Beskrivelsen omfatter nogle af de vigtigste karakteristika af værdikæden i den kulturelle og kreative sektor.

steDer at lege, lære og uDvikle
Betydningen af at sikre en integreret kreativ værdikæde og at engagere de unge, må ikke undervurderes, og i 
regionen findes en række eksemplariske initiativer. Dansk Talentakademi i Holstebro ses som en ledende 
model i Danmark indenfor dans, musik, litteratur, kunst&design, musical og teater. Kulturprinsen - Børnekul-
turens Udviklingscenter i Viborg - er en regional aktør med et nationalt forsknings- og udviklingscenter for 
børns kreativitet. Børnekulturhuset i Aarhus er et andet centralt center, som har udviklet nye metoder og 
processer for kvalitative og kunstneriske initiativer. 

Aarhus Musikskole har ekspanderet kraftigt,har over 3.000 børn, der lærer at spille musik på ugentlig basis, 
et blomstrende ”World Music Center”, og tilbyder det statsanerkendte MGK (Musikalsk grundkursus) til kvali-
ficerede unge . Aarhus Billed- og Medieskole tilbyder talentudvikling til unge i kunstfag. Hver kommune i re-
gionen har en musikskole og flere har tillige en billed- eller kunstskole, der på ugentlig basis giver børn kreative 
udfoldelsesmuligheder og stimulerer deres kreative indlæring. Endnu en MGK tilbydes også både i Skive og i 
Holstebro og dækker det midt- og vestjyske område.

Men disse fyrtårne er ikke tilstrækkelige, og integrering af kunst og kreativitet i skolernes læseplaner er helt 
centralt for en videre udvikling, ligesom behovet for at integrere kreativitet i vores uddannelsessystemer og 
bane vej for talentet i uddannelsessystemet er yderst påkrævet. Lange ventetider, stærk adgangsbegræns-
ning og fraværet af et integreret kunstuddannelsessystem for de 6- til 18-årige, betyder tab af et væsentligt 
potentiale, og at børn i utilstrækkeligt omfang får mulighed for at engagere sig i emner som kunst, design, 
arkitektur, nye medier mv.

Med størstedelen af de nationale midler investeret i hovedstaden, øget centralisering og øget europæisk 
mobilitet for studerende bliver udfordringen med at fastholde og udvikle kreative miljøer mere og mere kon-
kurrencepræget. Aarhus Universitet, i top 100 på flere indflydelsesrige ranglister, har formået at opbygge et 
formidabelt vidensrum med 40.000 studerende og huser blandt andet Faculty of Arts, der har omkring 5.000 
studerende.

//kultuRelle stedeR
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Via University College er et nyt regionalt uddannelsesnetværk med 18.000 studerende og 18 separate uddan-
nelsesenheder, herunder Performers House i Silkeborg, The Animation Workshop i Viborg, TEKO (Institut for 
Design og Tekstiler) i Herning, der er Skandinaviens største designinstitut med 1.100 danske og internationale 
studerende, samt Value Chain Management og uddannelse som professionsbachelor i Design og Business.  

Arkitektskolen Aarhus, der har genereret byens store position inden for arkitektur, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, Det jyske Musikkonservatorium, Det Jyske Kunstakademi og Kaospiloterne udgør alle cen-
trale centre for læring og viden for den kreative sektor.

Kunstneriske uddannelser samt formelle og uformelle videnscentre, scener og spillesteder reserveret til 
kunstnere in spe, og udviklingsnetværk, der linker til professionelle kontakter, er altafgørende for at opret-
holde kreative miljøer i byerne. Der sker en tiltrækning af de mere isolerede miljøer til større regionale byer, til 
nationale og derefter internationale centre. Dette er et globalt scenarie, der rammer vores region tydeligt, 
dels i de mindre byer, hvor talenterne forsvinder, og dels i Aarhus, hvor der er et stærkt flow af talenter, der 
flytter til og fra. Indsatsen for at opretholde og fastholde niveauet af kunstnere og kreative iværksættere er 
afgørende i bestræbelserne på at sikre en bæredygtig, kreativ værdikæde.

Disse udfordringer er en kendsgerning i vores region, og med fokus på en sammenhængende værdikæde vil 
Aarhus 2017-projektet opbygge projekter, der styrker hvert trin i kredsløbet med fokus på uddannelse, kom-
petencer og produktion i vores region. Dette er en klar anbefaling, både når vi spørger kunstnere, designere og 
kreative entreprenører, og når vi spørger kulturinstitutionerne.

steDer at skabe og proDuCere musik, teater og kunst
Kreative produktionsmiljøer i nye hybridformater er afgørende indenfor læring, produktion og præsentation 
og er modeller for fremtidens kulturelle centre. Både Musikhuset Aarhus og Filmby Aarhus er velfungerende 
eksempler herpå. Musikhuset huser Aarhus Symfoniorkester, den nationale turnévirksomhed Den Jyske Opera 
og Det Jyske Musikkonservatorium og har dermed potentiale som unikt centrum for musikproduktion samt 
læring og oplevelser på tværs af musikformer. 

Filmby Aarhus blev åbnet i 2003 og huser nu 60 virksomheder, der arbejder inden for film og medier, samt en 
række europæiske samarbejder og netværksprojekter. Filmbyen tilbyder bl.a. moderne produktionsfaciliteter 
og efteruddannelseskurser. Filmanimationsuddannelse og et miljø for en europæisk animations hub er kon-
centreret i Viborg, hvor Animation Workshop bl.a. tilbyder to 3½ årige BA uddannelser: Character Animation 
og Computer Graphics Art.

//kultuRelle stedeR
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Med åbningen af PROMUS som et centralt produktions- og udviklingssted for rytmisk musik og hjemsted for 
vigtige nationale musikorganisationer, og med Monorama, der har øvelokaler til over 100 bands med sine 40 
studier, har Aarhus allerede en platform for musik. Vi har vurderet, at der er flere end 1.000 bands i Aarhus og 
ca. 500 i regionen.

Hertil kommer yderligere tre nye fag- og formidlingscentre for henholdsvis billedkunst, scenekunst og littera-
tur, der får til huse i det nye produktionscenter Godsbanen i Aarhus.

Der er mere end en halv snes offentligt støttede producerende teatre i regionen, hvor landsdelsscenen Aarhus 
Teater dominerer landskabet. Men der er også væsentlige by- og egnsteatre, der er udforskende og eksperi-
menterende med projekter inden for performance og installation både i Aarhus, Randers, Holstebro, Herning, 
Horsens og Viborg. 

Aarhus har sit eget uafhængige Kunstråd med en række vigtige finansieringsordninger til projekter, der til-
trækker potentielle producenter og kunstnere. Disse ordninger er overbelastede, og det potentielle niveau for 
kulturel produktion overstiger langt de samlede finansieringsmuligheder. En yderligere finansieringsmulighed 
er der vel at mærke i de 10 mio. kroner, som Region Midtjylland årligt anvender på kulturprojekter rundt om i 
regionen. Disse midler findes i henholdsvis en kulturpulje med 2 mio. kr. til tidsbegrænsede og afsluttede 
projekter og events, mens de 8 mio. kr. kulturudviklingsmidler er til langsigtede, strategiske projekter.

Behovet for at sikre bedre produktionsmuligheder for uafhængige selvstændige kunstnere, der arbejder med 
visuelle medier og visuel kunst samt nye medier er veldokumenteret, og projektfinansieringen er yderst be-
grænset. Derfor er der behov for at finde metoder til at hæve niveauet og kvaliteten af produktionerne.

steDer at skabe og proDuCere arkitektur, Design og meDier
Der er syv væsentlige kreative klynger i regionen: arkitektur, tekstil, mode, livsstilsdesign, produktdesign, 
medier og fødevarer. Traditionelt har ”brugskunst” en stærk position i Danmark som helhed, hvilket hænger 
sammen med forståelsen af design som en integreret del af vores livsstil og etiske opfattelse og utvivlsomt 
er baseret på en særlig nordisk/skandinavisk kontekst og social model.

I Aarhus og regionen har der i løbet af perioden 2003-2007 været en stigning i beskæftigelsen på 20 % i disse 
sektorer, hvilket var 250 % højere end gennemsnittet for alle erhvervssektorer.

Vi benytter samme definition af ”kreative erhverv” som Erhvervs- og Byggestyrelsen. DIAGRAM Den almin-
delige opfattelse af opdelingen mellem den kulturelle og offentligt støttede kunstsektor og den ”kreative”, 
markedsorienterede sektor er ikke en sand refleksion af karakteren af de forskellige discipliner, og heller ikke 

//kultuRelle stedeR
det kultuRelle - kReAtive lAndskAb



55

af det faktum, at alle disse discipliner både omfatter offentlige og private sektorer, ja, mange er ligefrem 
indbyrdes afhængige. Desuden arbejder mange enkeltpersoner og virksomheder samtidigt i flere fagområder 
og sektorer.

I regionen findes 2.815 virksomheder med 4.134 beskæftigede, hvilket er omkring 18 % af alle kreative virk-
somheder i Danmark. Der er naturligvis en høj koncentration i Aarhus med 45 %, men Herning, Randers, Sil-
keborg og Skanderborg har hver mellem 15 og 150 virksomheder. Det er karakteristisk, at mange er individuelle 
virksomheder (under 3 ansatte), der arbejder projektbaseret og på freelance basis, og som derfor er stærkt 
afhængige af netværk.

Vores første fokusklynge, arkitektur, er allerede en veletableret og meget indflydelsesrig klynge i Aarhus. Over 
en 10 års periode har vores arkitekter arbejdet på mere end 100 internationale projekter, fx Den Internationale 
Domstol i Haag, The Darwin Centre i London, Halmstad Stadsbibliotek og The New Contemporary Museum i 
Liverpool, hvilket har cementeret byens ry for arkitektur.

Der er 140 tegnestuer i Aarhus med verdenskendte og velkendte navne som C. F. Møllers Tegnestue, schmidt/
hammer/lassen architects, Aarhus Arkitekterne, Cebra, Arkitema og Transform. På trods af dette har byen 
intet formelt netværk for arkitektur og design.

En lang tradition indenfor tekstiler, livsstilsdesign og mode er endnu tre stærke klynger. Vores historie viser 
nogle klare succeser som fx B & O, der er beliggende i den lille by Struer, der viser, at man kan skabe udvikling 
uanset sted. Dertil kommer tekstil- og designfirmaet Kvadrat, der som Bestseller huser mange top moderne 
mærkevarer samt uddannelsesstedet TEKO. Hertil kommer de mange selvstændige designere og producenter 
i regionen.

Vi har herudover en række frodige designfirmaer som 3Part og Designit, sidstnævnte er den førende allround 
designervirksomhed i Skandinavien, der er integreret i det europæiske marked.

Arkitektskolen Aarhus er omdrejningspunkt, når det gælder uddannelsen af kompetente medarbejdere til 
tegnestuer og designvirksomheder. Skolen har fem forskningsinstitutter og uddanner årligt omtrent 150 ar-
kitekter og designere. Også Ingeniørhøjskolen er vigtig for disse fag.

IT-byen Katrinebjerg med bl.a. Alexandra Instituttet og CAVI er en af de væsentligste kreative klynger i Aarhus 
- et forum for forskning, videnskab, forretningsudvikling, kunstnerisk udforskning og teknologiske produktio-
ner med mere end 50 medie- og kunstinitiativer, virksomheder, projekter og netværk. De arbejder inden for 
den sociale sektor, sundhed og velfærd, kunst, design og byggesektoren og er et hybridt miljø med stærke 
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internationale forbindelser og en grobund for digital og informationsteknologi, der inkluderer Innovation Lab. 
Indenfor en radius på 10 km er 20.000 beskæftiget i it-branchen (Denne it-branche er ikke inkluderet i vores 
kortlægning)

Et vigtigt træk ved den kreative sektor er lokaliseringen af de mange små kreative virksomheder i Mejlgade og 
Latinerkvarteret i Aarhus - steder som fx Chokolade Fabrikkken i Aarhus. Faktisk huser Latinerkvarteret over 
400 små kreative værksteder, atelierer og virksomheder. Disse levende miljøer er nøglen til at krydsbefrugte 
projekter og etablere mikromiljøer for nystartede initiativer og virksomheder. 

Endelig findes en klynge omkring fødevareinnovation og gastronomi. En væsentlig aktør her er Agro Food 
Park, en national forsknings- og udviklingspark, der fokuserer på ernæring, økologiske fødevarer og forarbejd-
ning. Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) i Holstebro er en anden vigtig aktør, som bidrager med en 
række landsdækkende udviklings- og brobygningsintiativer, herunder innovationsnetværket FoodNetwork. 
Endelig har regionen som en del af Vækstforums fødevaresatsning etableret Future Food Innovation (FFI) – et 
stærkt innovations- og udviklingskonsortium med deltagelse af Teknologisk Institut, VIFU, Agro Business 
Park, AgroTech og Aarhus Universitet, der har til opgave at udvikle og servicere et sammenhængende inter-
nationalt orienteret innovationsmiljø for fødevareudvikling i Region Midtjylland.

3 oplevelser i DeT øvrige erhvervsliv

2 oplevelseserhverv

1 kreATive erhverv
Forlystelsesparker

& events

Musik

Arkitektur

Film & video

indholdsproduktion

radio & Tv

reklame

bøger & presse

kunst
& kunsthåndværk

Design

sport
& Fritid

overnatninger
& Turistbureauer

gastronomi
& natteliv
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På trods af åbenlyse styrker i den kreative sektor og en række eksisterende støtteordninger mangler der en 
overordnet strategi. Der gives støtte på lokalt og regionalt plan til ad hoc-projekter, men der er ingen samlet 
opmærksomhed på denne sektor, som ikke passer ind i de sædvanlige forretningsmæssige udviklingspakker. 

Alt for mange nystartede initiativer kollapser, adgangen til at optage stipendier/lån bør øges, internationale 
interaktioner og forbindelser er begrænset til store virksomheder. Små enheder har brug for større virksom-
heder, teknisk support, specifikke netværk, og som helhed har de kreative industrier brug for lokal, national og 
international profilering. 

En klar konklusion fra vores kortlægning er behovet for at udvikle skræddersyede støttemekanismer, og især 
denne sektor har brug for umiddelbare støtteordninger, så potentialet for investeringer og udvikling, som er 
betydeligt, udnyttes optimalt. 

steDer at opleve kunst og kultur
Beslutningen om at bygge Musikhuset Aarhus, der åbnede i 1982, signalerede starten på tre årtiers massive 
investeringer, som kommunerne i Jylland foretog for at imødekomme behovet for store koncertsale, multisale, 
spillesteder og kunstcentre. Musikhuset Aarhus er blevet udvidet i 2007. Værket i Randers med i alt 8 scener 
åbnede i slutningen af 80’erne samtidig med totalrenoveringen af Holstebros Musikhus fra 1966. Hernings 
alsidige oplevelsescenter HMC har ligeledes udviklet sig voldsomt over de seneste 10 år og tiltrækker nu en 
million besøgende om året.

Med otte koncertsale med en kapacitet på 500-1.200, syv store teatre og otte kunstmuseer i regionen og 
yderligere tre på tegnebrættet, stiller regionen fremragende forhold for turnerende nationale og internatio-
nale produktioner til rådighed. 

Kunstmuseet ARoS i Aarhus er førende på det nationale plan med sine faste samlinger, højt profilerede sær-
udstillinger, ”blockbuster”-udstillinger og udendørsudstillinger på både tag og strand. HEART i Herning (åbnet 
i 2009), Horsens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum og Randers Kunstmuseum 
har specialiserede samlinger og profiler, herunder moderne dansk kunst, medier og digital kunst og interna-
tionale tendenser efter 60-erne. I alt 20.000 m2 til højt profileret kunst og fleksible udstillingsrum og plads 
til samarbejde og temaudstillinger. Specialiserede museer i regionen huser Asger Jorn, Carl Henning Pedersen 
og COBRA-bevægelsen.

Regionen har tre kunsthaller beliggende i Aarhus, Silkeborg og Viborg. De er dedikeret til eksperimenterende 
samtidskunst og internationale arbejder. En række specialiserede, førende uafhængige udstillingssteder og 
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gallerier i Aarhus, som fx Rum46, Spanien 19 og Galleri Image (det eneste sted for fotografisk kunst i Jylland) 
har alle behov for ekstra fokus som steder, der er vitale for yngre kunstnere i regionen.

Historisk står regionen stærkt med 39 museer, en misundelsesværdig række historiske monumenter og steder 
og 130 lokalarkiver. Med flere end 25 % af museerne og over 25 % af de besøgende på landsplan står denne 
sektor stærkt, men udfordringerne er samtidig helt tydelige. Udstillingsformater skal styrkes og fornys, lokal-
samfund og de besøgende inddrages, digitale medier og medieteknologi integreres, og ”historien” skal gen-
skrives og gen-fortælles. Aarhus har siden slutningen af 70’erne haft en central rolle i populærmusikken og 
den hyperaktive rock-, jazz- og elektroniske musikscene i byen er et stort plus. I regionene iøvrigter det Horsens 
og Randers, der dominerer med store verdensnavne indenfor rock og pop, har faciliteter med en kapacitet på 
op til 15.000 indendørs og 50.000 udendørs.

festivaler
Skanderborg Festival ”Den Smukkeste Festival” er den næststørste og Skive Festival den tredjestørste rock-
festival i landet efter Roskilde Festival. SPOT festivalen i Aarhus er den nationale præsentationsscene for 
rockmusik, og Aarhus har en række spillesteder, der et meget stort antal livekoncerter årligt, ligesom 6 større 
regionale spillesteder rundt omkring i regionen er meget aktive. Festivaler blomstrer op overalt i regionen - vi 
har registreret 88, der tiltrækker anslået ca. 750.000 besøgende årligt. Omkring halvdelen afholdes i Aarhus, 
og dette antal er fordoblet over de seneste 20 år. Festivalrammen tilbyder sociale og kulturelle netværk, en-
gagerer unge mennesker og giver ikke-mainstream programmer synlighed, sikrer en eklektisisme og mang-
foldighed i kulturelle udtryk. Tusindvis af frivillige er aktivt involveret. Det er her byens puls mærkes, og her 
karakteren af regionen afspejles.

I Aarhus er der non-stop festivalsæson fra maj til oktober med bl.a. ILT, den nystartede festival for scenekunst, 
SPOT, Northside, en helt ny rockfestival, som har tiltrukket 11.000 publikummer på sit andet år samt Jazz fe-
stivalen.Endelig findes Aarhus Festuge, som startede i 1965 og stadig er et kulturelt omdrejningspunkt i re-
gionen med en national og international profil. 

konklusion
Vi kan konkludere, at målt ud fra alle europæiske standarder har vi en stærk og relativt sund kulturel infra-
struktur i Aarhus og i regionen, men der er nogle svære udfordringer og barrierer. Der er et stort behov for 
mere professionelle personaler og bestyrelser, mere international orientering, større økonomisk bæredygtig-
hed, forbedringer i indhold og program, et behov for at finde nye målgrupper og nye og anderledes veje til 
kommunikation i dialog med offentligheden, og et engagement i bredere kulturelle og sociale spørgsmål. 
Mængden/volumen er ikke problemet. Originalitet er en udfordring. Det er faktisk ikke kun et regionalt ”pro-
blem”, men en generel problemstilling.
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vi har valgt en proces, der forbereder samarbejdet med nøgleaktører og relevante partnere, 
og hvor vi kortlægger byens og regionens kulturelle landskab, igangsætter strategiske pro-
jekter, afdækker reelle behov hos kultursektoren, kunstnerne og de kreative miljøer. en-
delig beskæftiger vi os med de dybere lag i vores samfund, der skal motivere os til at se på 
de aktuelle realiteter efter et årti med voldsomme globale omvæltninger. 

Det er således processen og dens resultater, der er nøglen til vores ansøgning.

Forberedelsen er en 1:1 model for, hvordan vi agter at arbejde, hvis vi bliver valgt. Den defi-
nerer vores tilgang, vores mentale bagland, vores fysiske tilstedeværelse, vores tankegang 
og vores valg af partnere. vi tester potentialer og giver vores aktører de nødvendige værk-
tøjer til at deltage i processen. 

Aarhus 2017 handler i al væsentlighed ikke om at udvikle et projekt for byen, men langt 
mere om at engagere byen i at udvikle selve projektet – en selvrealisering af byen. vores 
proces går også ud på at søge rationelle argumenter for at investere i kultur. vi søger eft-
er mulige koblinger mellem kunsten og kulturen – mellem kulturen og samfundet. efter 
årtiers postmodernisme og dekonstruktion sigter vi mod at omdefinere, omskrive og revi-
dere, finde alternativer og skabe bæredygtige fremtidsperspektiver. vores proces har hidtil 
involveret mange – bogstavelig talt tusindvis – kunstnere fra alle genrer, arkitekter og de-
signere, undervisere og studerende, politikere og embedsmænd, beboere og besøgende, 
forretningsfolk og aktivister, ældre såvel som unge og friske, kreativt stærke såvel som 
ikke kreative. vi har vurderet, at der indtil nu er brugt mere end 50.000 timer i denne pro-
ces. Det er i sig selv en dokumentation af seriøsiteten i processen og borgernes engage-
ment i projektet. vi har iværksat processen som forberedelse for denne ansøgning, men 
dog først og fremmest – ”to rethink”. 

PRocessen 2008-2012
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Da Aarhus i 2007 annoncerede byens kandidatur til den europæiske kulturhovedstad, var det næppe et ufor-
udsigeligt træk. Få år efter etableringen af et filmproduktionscenter, et nyt kunstmuseum og en betydelig 
udvidelse af Musikhuset, var ønsket om at markedsføre Aarhus via en ambitiøs kulturstrategi allerede tydelig. 
Det ville faktisk være imod al logik, hvis Aarhus ikke bød ind. Flemming Knudsen, daværende rådmand for 
Kultur- og Borgerservice, udtalte: ”Aarhus skal nu finde sin egen måde at løfte opgaven på. En måde, som 
tvinger byen til at være selvkritisk, men også til at være åben og visionær. Der er ingen faste opskrifter - kun 
ufatteligt mange muligheder”. Resultat er, at den europæiske kulturhovedstad allerede står indskrevet som 
strategisk drivkraft i Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2008-2011

Den formelle forvaltningsproCes
Projektsekretariatet for Aarhus 2017 blev oprettet i 2008 med udnævnelsen af projektleder Trevor Davies. 
Sekretariatet fungerer som projektenhed i Kulturforvaltningen, ledet af kulturchef Ib Christensen og rappor-
terer til kulturdirektør Kirsten Jørgensen og kulturrådmand Marc Perera Christensen.

Et budget på 1,6 mio. euro (12 mio. kr.) er afsat til projektets forberedelse i årene 2009-2012. Region Midtjyl-
land har efterfølgende bevilget et beløb på 0,75 mio. euro (6.250.000,- kr.). Sekretariatet består af en kerne 
på 3 fuldtidsansatte (hvoraf én er udlånt fra Region Midtjylland), en række ad hoc-ansatte projektkonsulenter 
og et team af unge arbejdsløse akademikere ansat med offentligt løntilskud. Sekretariatet bistås af Kultur-
forvaltningen. Næsten alle vores aktiviteter er samarbejdsprojekter. Sekretariatet har selv stået for de fleste 
workshops, analyser, rapporter og processer, mens ekstern konsulentbistand kun er benyttet i et mindre 
omfang. 

Forberedelsesprocessen for Aarhus 2017-projektet, og den overordnede strategi for perioden 2009-2012 er 
blevet beskrevet i en Handlingsplan udarbejdet af sekretariatet og er vedtaget af Aarhus Byråd i januar 2009. 
Dermed blev rammerne for processen og vores seks principper for engagement vedtaget: Åbenhed, inddra-
gelse, deltagelse, kommunikation, integration og udforskning. 

På grundlag af denne handlingsplan blev der nedsat en kommunal følgegruppe med repræsentation fra kom-
munens magistratsafdelinger, en regional styregruppe samt et Videns- og kontaktforum med ca. 60 repræ-
sentanter fra kulturlivet, erhvervslivet, medier, uddannelsesinstitutioner og kirken mm.

PRocessen 2008 – 2012
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vores proCes afspejler vores filosofi
Vores proces har været baseret på en indsats fra alle Magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, Region Midt-
jylland og de øvrige 18 kommuner i regionen, uafhængige kunstnere samt kunst- og kulturinstitutioner på 
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. Hertil lokale fællesskaber, potentielle strategiske partnere, 
universiteter, gymnasier og skoler, virksomheder og civilsamfundet.

Vi er os bevidste om, at ikke alle kan eller rent faktisk skal være inddraget i projektet. Derfor giver vores proces 
mulighed både for forskellige tidshorisonter, temaer og emner og for forberedelse af projekter. Vi ønsker, at 
forberedelsesprocessen bliver en brugbar periode for fortløbende refleksion og for en proces, der kan skabe 
bindeled mellem mennesker, steder, ideer og ressourcer.

For at skabe en levedygtig platform og opnå en tillid og en legitimitet, som kan favne og engagere både of-
fentlige og private, græsrødder og organisationer, har vi involveret mennesker med forskellige baggrunde i 
fælles processer for at generere en tankegang, som er receptiv og åben. For at igangsætte forandringsproces-
ser mener vi, at projektet skal være baseret på en direkte og inddragende model, som ikke bare kopierer eller 
styrker eksisterende (magt-)strukturer. Sådanne processer kortlægger samtidig konflikter, hierarkier, grænser 
og komfortzoner, når vores by genopfindes.

Vi har fravalgt den traditionelle indkaldelse af ideer og ansøgninger ved et ”open call” i denne fase og i stedet 
valgt at lade programmet stå åbent for eventuelle bud udefra. Vi er mere interesserede i “åbne projekter” og 
“åbne tankegange”. I stedet for konkurrence har vi arbejdet tematisk – med samfundet og med vores kunst- 
og kulturinstitutioner, de kreative erhverv, kulturelle foreninger, vores skoler og videregående uddannelsesin-
stitutioner, vores ungdomsorganisationer og boligforeninger osv. - for at definere behov, for at forstå sam-
menhænge og endelig for at skitsere projekter.

Vi har en grundlæggende sund skepsis over for at “kuratere et program” for Aarhus 2017, og vi har valgt ikke 
at fremlægge et program for 2017 på dette tidspunkt. Vi føler ikke, at tiden er moden til det. Vi er mere opta-
get af at “kurere” de strukturelle og principielle problemer, vi har identificeret i kortlægningen, og som hænger 
sammen med et på flere måder usammenhængende og uharmonisk samfund, frustrerede kunstnere og 
stagnerende kulturinstitutioner.

Alligevel går vi ind for en “kurateringsproces”, så længe den foregår inden for en ramme, der inddrager delta-
gerne. Vi iværksætter innovationsprocesser og fleksible kreative projekter, som kan udvikles og lande eller 
kulminere i 2017 – eftersom vi er opmærksomme på, at kun en åben uforudsigelig kontekst, hvor en global 
dagsorden, lokale forhold og kulturelle tendenser vil fordre, at vores program vedrører, afspejler og reagerer på 
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en verden anno 2017. Dette er vores primære udfordring. En virkelighed, der dog kan vise sig for overvældende 
til, at vi kan gøre os håb om ligefrem at forandre den.

Ikke sådan forstået, at vi er imod planlægning. Vi er bare imod det forud planlagte. Vi ønsker ikke kun at levere 
det “forventede”, men vi skal være i stand til at levere det uventede i en ukendt kontekst - et udgangspunkt, 
der har styret vores koncept og vores metoder.

Vi har ladet os inspirere af Richard Florida, Charles Landry og Otto Scharmers Teori U, og vi undersøger, om vi 
kan basere vores projekt på en kulturel planlægningsmetode. Den europæiske kulturhovedstad er en ideel 
mulighed for at etablere et kreativt demokratisk forum for original tænkning, idégenerering, beslutningstag-
ning og for at strukturere dynamiske processer i kaotiske tider. Vi mener, at vores åbne proces, vores tilpas-
ningsevne, vores netværksstrukturer og inddragende proces også vil sikre et højt niveau af bæredygtighed - 
kvalitet og relevans.

//40 månedeR med løbende inddRAgelse og udvikling
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proCessen 2008 - 2012: 40 måneDer meD lØbenDe inDDragelse og uDvikling
Vi har holdt os til det oprindelige scenarie, som er udviklet i 2008-2009 og beskrevet i Handlingsplanen, hvor 
vi har gennemført alle faser af denne: kortlægning – visionsdannelse – projektudvikling. Efter den første an-
søgningsdeadline vil vi i næste fase udvikle vores programindhold (med fokus på 2017) og sætte fokus på le-
veringen af vores projekt, dvs. markedsføring, fundraising, organisation og ledelse.

De første faser har givet os en klar ramme for vores proces. Det har også gjort det muligt for os at fremlægge 
konklusioner og kommunikere på et politisk plan, såvel som til relevante interessenter og deltagere i proces-
sen og med borgerne. Mange af de fora, vi har skabt i forbindelse med forberedelsesforløbet, vil blive indlem-
met og inddraget i processen fra 2013.

Vores proces er fuldt dokumenteret og gjort tilgængelig i trykte publikationer og på vores hjemmeside. Og 
sådan agter vi at fortsætte. Vi finder det afgørende, at vi tager de input, vi modtager fra deltagerne alvorligt, 
og vi mener, at meget af arbejdet kan være nyttigt for andre. 

Fire store seminarer har været centrale i processen. Udgangspunktet var et KICK-off seminar i oktober 2008, 
hvor 240 nøglepersoner deltog. Her blev hovedlinjerne i projektet fremlagt og indrammet af præsentationer 
ved ledende politikere fra Aarhus, repræsentanter fra Region Midtjylland og gæstetalere fra bl.a. Stavanger 
2008, Umeå 2014 og Liverpool 2008 (v. Bob Scott, tidl. formand for ECoC-juryen).

Et seminar om kulturel kortlægning i marts 2009 havde fokus på kortlægningsmetoder og engagerede part-
nere og studerende i forskellige koncepter for brugerdreven analyse. 150 personer deltog i dette heldagssemi-
nar.

Et regionalt seminar i maj 2009 med 180 regionale deltagere gav de regionale samarbejdspartnere et indblik 
i processen og ansøgningsproceduren, mens et internationalt seminar på tre dage i september 2009, afholdt 
i tre byer i regionen, tiltrak 150 deltagere. Endelig afholdtes i august 2010 konferencen ”RETHINK THE FU-
TURE”, der præsenterede mulige temaer for Aarhus 2017 og lancerede projektets visionsfase. Disse seminarer 
har fungeret som primære katalysatorer for vores mobiliseringsfase.

fase 1: kulturel kortlægning
Vores kulturelle kortlægning omfattede både kvantitative og kvalitative aspekter af byen og regionen. Vi 
brugte 18 forskellige metoder afhængigt af målgruppen for kortlægningen: ”open space”, ”World Café”, of-
fentlige debatter, brugerinddragende kortlægninger, fotografiske udforskninger, antologier med inviterede 
eksperter, mindmaps, dagbøger, kreative værksteder med børn, opinionsundersøgelser, spørgeskemaer, teo-
retisk forskning i eksisterende rapporter og analyser, universitetsstuderendes casestudier, interviews med og 
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besøg fra kunst- og kulturinstitutioner, fokusgrupper, åbne workshops i vores mobile glascontainer og mange 
andre.

De kortlægninger, vi har foretaget, har genereret en enorm mængde relevante oplysninger til brug i ansøg-
ningsprocessen og et indsigtsgivende perspektiv på kulturen i byen/regionen, som også benyttes af andre.

styrker, svagHeDer, muligHeDer, trusler
Vi begyndte den kulturelle kortlægningsproces med en serie på 14 tematiske SWOT-workshops (analyse af 
styrker, svagheder, muligheder og trusler) i Aarhus, der havde fokus på centrale aspekter af byen. Hver SWOT-
workshop involverede 16-60 centrale deltagere (i alt 625 deltagere) i at kortlægge de samlede styrker, svag-
heder, muligheder og trusler i den kulturelle sektor (musik, performance, billedkunst, kulturarv, sport, byens 
rum, byplanlægning/arkitektur og kreative erhverv) samt gennem tværgående temaer (diversitet, demokrati 
og bæredygtighed) og byen set fra forskellige synsvinkler (børn, unge, ældre og udvalgte lokalsamfund). 
Umiddelbart efter hver af de 5 timers lange SWOT-workshops afholdtes en offentlig debat om emnet.

Yderligere 8 SWOT-workshops blev gennemført i regionen (Holstebro, Horsens, Herning, Randers, Silkeborg, 
Viborg, det midt-vestjyske område og det østjyske område). Hver med 4-6 temaer: kunst, den kreative sektor, 
kulturarv, ungdom, det urbane landskab og kulturlandskaber. 350 deltagere fra de 16 kommuner deltog.

På grundlag af disse SWOT-workshops og feedback igangsatte vi tre store kortlægninger (kultursektoren og 
de kreative erhverv på regionalt plan og byrum i Aarhus) og specifikke kortlægninger af udvalgte centrale te-
maer (den skjulte by, street art og skatere, den legende by, det kreative Aarhus, ”mit Aarhus”, den internatio-
nale by, den demokratiske by, den bæredygtige by og den mangfoldige by).

kortlægning af kultursektoren
I kortlægningen af kultursektoren deltog 30 studerende fra Aarhus Universitet. Kortlægningen omfattede 
spørgeskemaer (588 kulturinstitutioner i regionen), fulgt op af individuelle interviews og fokusgrupper med 
omkring 50 personer fra kulturelle organisationer. Tilsvarende blev en undersøgelse foretaget med 230 pro-
fessionelle kunstnere med repræsentanter fra alle kunstarter. Denne kortlægning blev yderligere udviklet i 
samarbejde med en række af disse kunstneres fagforeninger: Dansk Musiker Forbund, Dansk Kunstnerråd, 
Dansk Skuespillerforbund, Dansk Forfatterforening m.fl.

Blandt supplerende analyser kan nævnes: en netværkskortlægning af den uafhængige ungdomsorganisation 
Frontløberne, Street art og Skaternetværket, hvor 124 skatere deltog. En specifik kortlægning af både den 
organiserede og den selvorganiserede idrætssektor, herunder aktivitetsniveauet i befolkningen, trends og 
tendenser inden for idræt, motion og om at holde sig i form blev foretaget af Idrættens Analyseinstitut.
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kortlægning af De kreative erHverv
Kortlægningen af de kreative erhverv, der omfattede arkitektur, design, mode, grafiske virksomheder og nye 
medier foregik gennem 680 virksomheders svar på et meget udførligt spørgeskema plus desktop forskning i 
alle 3.800 kreative virksomheder i regionen. Der er blevet fulgt systematisk op med interviews og fokusgrup-
per for at se på centrale spørgsmål, og kortlægningen har resulteret i et forslag til en regional strategi for de 
kreative erhverv.

Studerende fra Malmø Universitet har udarbejdet en dybdegående undersøgelse af, hvordan innovation og 
kreativitet tager form i netop Aarhus. Undersøgelsen bygger på 65 dybdegående interviews med udvalgte 
personer, der har udvist initiativ og virkelyst i byen.

kortlægning af byrum
I workshops med 120 elever fra Arkitektskolen Aarhus blev der set på 11 passager gennem byen og 14 udvalgte 
byrum. Dette har medvirket til et samarbejde med afdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, som har 
gennemført supplerende analyser, der har resulteret i en omfattende kortlægning af byens rum som ramme 
om byens liv, der er udgangspunkt for et af de centrale strategiske projekter i Aarhus 2017. Arkitektskolen 
Aarhus arbejder allerede videre med disse analyser og alle 900 studerende på skolen vil i efterårssemesteret 
2011 blive engageret i makro- og mikroundersøgelser af fællesskaber, kvarterer og naboskaber i byen.

Andre tilknytninger har involveret borgere i kortlægningerne, fx ”hemmelige steder”, børns kortlægning af 
deres kvarter i Gellerup, som danner model for en række område-kortlægninger udført af børn.

kortlægning af værDier
Vi har set på tre fundamentale værdier: bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati og valgt en dialogbase-
ret kortlægning, hvor resultaterne indgår i en antologi med bidrag fra 45 fagfolk, forskere og organisationsle-
dere, der er engagerede i samfundsforhold. Strong Bright Hearts afholdt otte ”World Café”-workshops med 
forskellige lokale grupper, ældre, fysisk handicappede, ungdomsgrupper, beboere I Gellerup - omkring 250 
deltog. Denne kortlægning bekræftede også behovet for at indarbejde disse temaer som egentlige program-
flader i Aarhus 2017 og ikke blot som tværgående temaer.

En midtvejsudstilling blev afholdt i Ridehuset i Aarhus, og præsenterede vores kortlægningsresultater, med 
procesmaterialer, arkitektoniske modeller, film, video og trykte publikationer samt workshops og debatter for 
borgere og beslutningstagere. 5.960 besøgende blev registreret, og omkring 1.500 deltog aktivt.
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fase to: visionsseminarer
Formålet med denne fase var at udvikle en række visioner og strategiske programmer. Aarhus Byråd behand-
lede vores konklusioner i maj 2010 og vedtog, at vi fortsat arbejdede på 13 temaer, som herefter dannede 
grundlaget på 13 visionsseminarer i september/oktober 2010. Visionsseminarerne og deres temaer blev lan-
ceret på en konference med mottoet ”Rethink the Future”, hvor omkring 240 nøglepersoner deltog.

I alt 250 personer har været engageret i formuleringen af strategiske projekter på de 13 heldagsseminarer, der 
var organiseret som laboratorier, og resultatet blev 120 strategiske koncepter, som blev udviklet i fællesskab. 
Efter en rådgivende screeningsproces endte vi med omkring 6-10 strategiske projekter for hvert af de 13 te-
maer.

fase tre: projektgrupper
Siden marts 2011 har de strategiske projekter hovedsageligt været i hænderne på de enkelte projektpartnere, 
der er ansvarlige for at udvikle projekterne sammen med os. Mange af projekterne er på idéniveau, men alle 
vil blive yderligere udviklet i efteråret 2011. Efter 1. ansøgningsdeadline arbejdes der videre med program-
merne og deres finansielle og organisatoriske aspekter.

Parallelt med denne åbne proces har alle 19 kommuner i regionen været inddraget i en screening af deres in-
dividuelle kulturelle landskab for at vurdere potentielle projekter og fremtidige initiativer. Hermed sikres ty-
deligt forskellige lokale/regionale profiler i projektet, samtidig med at åbenlyse synergier mellem Aarhus 2017 
og de lokale kommuneplaner og handlinger kan maksimeres.

Som et resultat af disse to processer har vi nu behandlet omkring 150 potentielt bæredygtige og interessante 
projekter og forslag. Til ansøgningen i september 2011 har vi besluttet at fokusere på omkring 60 af disse 
projekter. Disse projekter er alle tæt forbundet med vores strategiske mål og vil kræve en årrække til videre-
udvikling forud for 2017. Disse projekter danner afsæt for vores kulturhovedstadsinitiativ.
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inDDragelse af Den kulturelle sektor:
Nøglen til vores projekt har været de 2.000 fagfolk, der har deltaget aktivt i vores 4 store konferencer, vores 
seminarer og proces med SWOT, visioner og projekter og workshops. Hertil kommer yderligere ca. 1.000 pro-
fessionelle kunstnere, ledere og medarbejdere, studerende og aktivister, der har bidraget til vores kortlægnin-
ger med interviews, spørgeskemaer og fokusgrupper, heraf 600 kreative virksomheder og 588 kulturinstitu-
tioner.

inDDragelse af region og kommuner
Vi har gennem tre år opbygget partnerskaber mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og de 18 øvrige 
kommuner i regionen. 

En regional styregruppe blev oprettet i 2009 med medlemmer fra en række kommuner og Region Midtjylland. 
Vi har haft møde med den regionale styregruppe hver 3. måned siden foråret 2009 for at sikre kontakten til 
kommunerne. Vi har også afholdt tre regionale møder på strategiske steder i processen med mere end 100 
deltagende politikere fra Region Midtjylland og samtlige 19 kommuner. Vores regionale styregruppe fungerer 
som en direkte forbindelse til de involverede byer, kulturelle fællesskaber og lokale institutioner. Denne proces 
har allerede givet resultater med konkrete projekter på lokalt og regionalt plan.

Alle 19 kommuner i regionen har nu taget aktivt del i processen på kulturelt, administrativt og politisk niveau. 
Alle kommuner har diskuteret projektet i deres kultur- og økonomiudvalg, og i august 2011 har alle 19 kom-
munalbestyrelser/byråd vedtaget at være en del af projektet og verificeret deres finansielle bidrag. Samtidig 
har vi sikret, at mange af vores kortlægnings- og opsøgende projekter er blevet decentraliseret. Vi har udvik-
let et strategisk partnerskab med Region Midtjylland, og regionen har faciliteret en række regionale møder 
med politiske repræsentanter fra alle kommuner. Regionsrådet har også drøftet Aarhus 2017-projektet flere 
gange og har den 24. august vedtaget en medfinansiering af projektet.

Der blev oprettet en tværgående følgegruppe i Aarhus Kommune for at sikre, at alle magistratsafdelinger er 
knyttet til projektet. Gruppen mødes hver 2.-3. måned og sikrer kontakt til alle afdelinger og engagerer dem i 
projektet. Bilaterale møder er afholdt regelmæssigt, og medlemmer fra følgegruppen har deltaget i vores 
proces.

Vi har rapporteret hver tredje måned til Kulturudvalget i Aarhus for at drøfte igangværende arbejde. I Aarhus 
Byråd har der været afholdt 4 lange debatter forud for afstemninger i forlængelse af de enkelte milepæle i 
projektet, dvs. den overordnede strategi for ansøgningsprocessen, organisation, økonomiske rammer, mål, 
temaer osv. Aarhus Byråd har givet sin fulde opbakning hver gang.
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Som et resultat af forbindelserne til magistratsafdelingerne er Aarhus 2017-projektet indskrevet i flere stra-
tegisk centraleplaner i Aarhus Kommune, hvilket i høj grad vil styrke den langsigtede effekt af projektet, da 
ideer og pilotprojekter dermed kan implementeres. Deres organisatoriske støtte til Aarhus 2017 vil være 
uvurderlig og herigennem er vi også knyttet til det ”ikke kulturelle” netværk og borgere via skoler, ungdoms- 
og voksenuddannelser, sundheds-, omsorgs- og socialsektoren, jobskabelsesordninger, boligforeninger og 
mange flere.

Aarhus 2017 er nu en fast del af den langsigtede økonomiske strategi for byen, byens turisme og brandingstra-
tegi og ikke mindst byudviklingsplan og medborgerskab/integrationsstrategi.

et engageret erHvervsliv
Erhvervslivet er gradvist blevet involveret i projektet. De kreative erhverv har været involveret direkte i kort-
lægnings- og visionsprocessen – både de enkelte virksomheder, men også de regionale og nationale branche-
organisationer. Turismesektoren er involveret via de regionale og lokale turismeorganisationer, der deltager i 
processen, og Aarhus 2017 har været emne på en regional turismekonference. En arbejdsgruppe er nedsat 
med centrale medlemmer af sektoren inkl. VisitAarhus, VisitDenmark og Midtjysk Turisme. Et strategisk 
partnerskab vil blive oprettet inden juni 2012.

I projektets indledende fase er en række erhvervsvirksomheder mv. blevet involveret gennem et videns- og 
kontaktforum. Fra sommeren 2011 er det aarhusianske erhvervsliv med afsæt i et møde, som Erhverv Aarhus 
og Danske Bank tog initiativ til, ved at involvere sig aktivt i projektet. Der er dannet fem klynger, som frem 
mod anden ansøgning blandt andet vil arbejde med at gentænke sponsorstrategier og finde nye modeller for 
opbakning til kulturprojekter. Blandt de deltagende virksomheder kan nævnes Nordea Bank, Grundfos, Vestas, 
Schouw og Co. Sydbank, Jyske Bank, Nykredit, COWI, Harboe Skilte og mange flere. Netværket vil blive udvidet 
og udviklet i de kommende måneder.

På det regionale niveau er der indledt en række kontaktskabende samarbejder med førende virksomheder, der 
har direkte tilknytning til nogle af de involverede byer, såsom Herning, Horsens, Holstebro, Struer, Randers, 
Silkeborg og Viborg. Der er en stærk historie og et imponerende engagement fra den private sektor i kulturli-
vet, idrætslivet og velfærdssektoren i regionen. Disse forbindelser vil blive udviklet i 2011/2012 og præsenteres 
i 2. udgave af ansøgningen. Enkelte virksomheder er også engageret i en række infrastrukturprojekter.

Aarhus 2017 har været tema på en række lokale og regionale møder og konferencer arrangeret af Handelshøj-
skolen under Aarhus Universitet (Business and Social Sciences). Et strategisk partnerskab er ved at blive op-
rettet mellem Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, Aarhus Kommune og Aarhus 2017.
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samarbejDe meD europa
Vi har kontakt med fem europæiske kulturhovedstæder i perioden 2008-2011 (Liverpool 2008, Stavanger 
2008 Tallinn 2011, Linz 2009 og Ruhr 2010), hvor politikere og embedsmænd fra Aarhus Kommune har været 
på officielle studiebesøg. Disse har været uvurderlige for at få erfaring, for at opbygge partnerskaber og for at 
blive inspireret. Omkring 12 individuelle besøg er foretaget af lokale myndigheder, foreninger, regionale orga-
ner – i alt har omkring 90 centrale politikere og administrativt personale deltaget.

Vi har inviteret direktører fra Stavanger 2008, Liverpool 2008, Umeå 2014, Marseille 2013 og San Sebastian 
2016 til vores seminarer sammen med en række centrale europæiske nøglestrateger. Vi har deltaget og bidra-
get til kulturhovedstadsmøder og seminarer afholdt i Istanbul 2010, Ruhr 2010, Bruxelles, Plzen 2015, Wroclaw 
2016 og Sofia (kandidat i 2019)

Som et resultat heraf arbejder vi nu på konkrete samarbejder med følgende kulturhovedstadsbyer: Tallinn 
2011, Riga 2014, Maribor 2012, Marseille 2013, Umeå 2014, Plzen 2015, San Sebastian 2016 og Wroclaw 2016.

Vi har besøgt Cypern to gange og haft møder med politiske ledere og projektledere fra Nicosia, Limassol og 
Paphos, ligesom vi har etableret foreløbige programmer med alle tre byer. Nicosia har besøgt Aarhus i august 
2011.

Vi har desuden til hensigt at oprette en tilskudspulje for deltagelse i europæiske netværker, møder og pro-
grammer. 

Vi har også organiseret en komplet europæisk 2017-konference i 2010 over tre dage med 160 deltagere. Vi har 
været værter for ”Similar Cities Network” i maj 2011, ”EUROCITIES kulturforum” i juni 2011 og ”The Nordic City 
Network” i november 2010. Konferencen ”Danske byers potentiale” i maj 2011 i Randers var også direkte for-
bundet til Aarhus 2017. Omkring 80 europæiske byer har på denne måde besøgt Aarhus og regionen, har 
kendskab til vores by/ region og vores projekt, og mange kontakter er blevet udvekslet.

Vi er desuden i forbindelse med en række europæiske netværk og strukturer, og disse kontakter vil blive ud-
viklet over de kommende måneder. Disse omfatter ”LabforCulture.org”, ”Europæisk Kulturfond”, ”EUNIC” 
(European Union National Institutes for Culture), Union of Baltic Cities, ”IETM” (international network for 
contemporary performing arts) og Nordisk Kulturfond.

Endelig har en række partnere i regionen allerede involveret deres egne europæiske netværk. Aarhus er i 
kontakt med sine tre venskabsbyer: Bergen, Göteborg og Turku for at udvikle en række nordiske projekter, og 
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andre byer er også i kontakt med deres europæiske venskabsbyer (ca. 100 i alt). Endelig har mange kulturin-
stitutioner deres egne internationale netværk, som kan bringes i spil i samarbejdsprojekter.

engagereDe borgere
Mere end 5.000 borgere har besøgt vores glascontainer, som har fungeret som vores mobile kontor/klasse-
værelse/galleri og mødelokale i i alt 80 uger i løbet af de sidste 3 år, 12 forskellige steder i regionen. Som 
nævnt har næsten 6000 borgere besøgt vores udstilling ”Her er Aarhus!” i Ridehuset, og der er afviklet udstil-
linger på 10 lokale biblioteker..

Borgernes holdninger til Aarhus 2017 og deres kulturvaner og -opfattelser er kortlagt i de omtalte opinionsun-
dersøgelser. Endelig har vores hjemmeside fungeret siden 2009 og er netop blevet omstruktureret til en mere 
åben og kommunikativ profil. Vi har en meget aktiv Facebook-side, vi udsender månedlige nyhedsbreve til 
omkring 3.000 personer, og vi har en database med omkring 7.000 enkeltpersoner og institutioner, som har 
været involveret i vores proces. Der har været ca. 200 artikler i den lokale og regionale presse og medier. Of-
fentlighedens bevidsthed om Europæisk Kulturhovedstad 2017 er nu langt over 75 % i Aarhus, og i regionen er 
omkring 40 % af de mere end 1,2 millioner indbyggere opmærksomme på projektet.
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SWOT ANALYSER
- ÅRHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD
Opsamlingsdokument

2017
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad
Aarhus European Capital of Culture
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REGION MIDT: SWOTWORKSHOPS // 
OPSAMLINGSDOKUMENT

ÅRHUS 2017
ÅRHUS SOM EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD
HANDLINGSPLAN 2008-2012

Til Århus Byråd

December 2008
Århus Kommune, Kulturforvaltningen

2017 AARHUS 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

KANDIDAT

INTRODUKTION

samlemappe: lanceringsmateriale om vision, aktuelle 
projekter i Aarhus, Aarhus´styrkepositioner, europæiske 
kulturhovedstæder, processen frem mod 2017, 23 sider, 
2009

introduktionspjece, Aarhus: præsentation af projektet 
samt erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder, 12 sider, 
2010

introduktionspjece, Region midtjylland: præsentation af 
projektet samt erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder, 
12 sider, 2010

sWot-rapport Aarhus: Aarhus 2017 afviklede i juni 2009 
tematiske swot-workshops og debatter, hvor lokale 
nøgleaktører og ressourcepersoner identificerede styrker, 
svagheder, muligheder og trusler, 232 sider, 2009

sWot-rapport Region midtjylland: Aarhus 2017, region 
Midtjylland og de midtjyske kommuner har engageret flere 
hundrede lokale nøgeaktører og ressourcepersoner i work-
shops og debatter i hele regionen, 172 sider, 2010

handlingsplan: handlingsplan for projektet i perioden 
2008-2012, herunder forløbet med de fire faser: kulturel 
kortlægning, visioner, projektworkshops og ansøgning, 
35 sider, 2008

PRoces dokumentAtion og PublikAtioneR
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Del 1 

Kortlægning af de kreative erhverv i 
Region Midtjylland 

Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland
2009-2010

Af Maja Pilgaard og Ditte Toft

 
Idræt og motion – hvor er Århus?

Kortlægning af idrætten i Århus
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017

1
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KANDIDAT
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kreative erhverv, del 1,2, 3 og 4: kortlægning af de krea-
tive erhverv: hovedrapport, analyserapport, de kreative 
brancher i tal og bilag. udarbejdet af nyx, 386 sider, 2010

kortlægning af idræt og motion: kortlægning af idræt og 
motion, idrættens Analyseinstitut, 114 sider, 2010

kulturkortlægning, bind 1 og 2: kulturkortlægning 
Aarhus og region Midtjylland, bind 1 og 2, 286 sider, 2010

skjulte steder: kulturel kortlægning af skjulte steder - 
glemte oaser og gemte byrum, 45 sider, 2010

unge: frontløbere: kulturel kortlægning af 
Aarhus´kulturelle undergrund og vækstlag, 63 sider, 2010

Aarhus set udefra - Aarhus som kulturby 2017 -  
et kulturelt snapshot: udarbejdet af kultur- och medie-
produktion 09 k3 Malmö högskola, 174 sider, 2010

Aarhus set indefra - dialogcaféer, 2010: udarbejdet af 
strong bright heart, 58 sider, 2010

Aarhus set udefra - Aarhus i en europæisk kontekst: Fem 
kortlægninger, der fokuserede på de komparative styrker 
og svagheder i byen sammenlignet med andre byer i form 
af livskvalitet, kulturel formåen og evaluering af økonomi, 
miljø og viden 73 sider, 2010

unge: street culture: kulturel kortlægning af Aarhus 
‘street-scene’. udarbejdet af skateMusic park (sMp), 9 
sider, 2009
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maj 2011

Byrumsatlas og Anvendelsesmuligheder 

BYENS RUM

Workshop at department for Landscape and Urbanism - 03.05.10 - 07.05.10

temporary capital of culture

// VISIONSRAPPORT 

VISIONSFASE    
[FASE 2: AUGUST 2010 - OKTOBER 2010] 

2017AARHUS KANDIDAT 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

2017 AARHUS 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

KANDIDAT

BÆREDYGTIGHED   DEMOKRATI   MANGFOLDIGHED
     EN ANTOLOGI I 3 BIND

//KULTUREL KORTLÆGNING     

// BIND 1: 
BAGGRUND OG PROCES

BAGGRUND • PROCES • KORTLÆGNING    
[FASE 1: 1. JULI 2008 – 31. JULI 2010] 

2017AARHUS KANDIDAT 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

BAGGRUND • PROCES • KORTLÆGNING    
[FASE 1: 1. JULI 2008 – 31. JULI 2010] 

// BIND 2: 
KULTURELLE KORTLÆGNINGER

2017AARHUS KANDIDAT 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

epinion, Aarhus: udarbejdet på baggrund af i alt 592 
gennemførte interview med medlemmer af Aarhus kom-
munes borgerpanel. 226 sider. udarbejdet af epinion, 2011

epinion, Region midtjylland: udarbejdet på baggrund 
af i alt 1684 gennemførte interview med repræsentativt 
udvalgte borgere i region Midtjylland på 18 år og derover. 
353 sider. udarbejdet af epinion, 2011

temaplan - byens rum, byens liv - byrumsatlas og 
An-vendelsesmuligheder: udarbejdet af planlægning og 
byggeri, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, 105 sider, 2011

120 arkitektstuderendes kortlægning: 3 workshops: 1. 11 
kortlægninger af udvalgte strækninger i Aarhus, 2. 14 ko-
rtlægninger af udvalgte byrum i Aarhus og 3. 1:1 undersøgel-
ser af havnens potentialer som byrum, 2009-2010

kortlægningsrapport, bind 1: rapporten er opbygget af to 
bind. Første bind beskriver bl.a. baggrunden for kortlægn-
ingsfasen, valg af metode, afholdte seminar m.v. 424 sider, 
2010

kortlægningsrapport, bind 2: rapporten er opbygget af 
to bind. Andet bind rummer opsummeringer af de enkelte 
kortlægninger. 424 sider, 2010

coWi: økonomisk måling af de kortsigtede turisme-
effekter ved gennemførelse af Aarhus som europæisk 
kulturhovedstad 2017. udarbejdet af coWi, 2011

visionsseminarer: rapporten afdækker visionsfasen 
og fremlægger de mere end 150 potentielle strategiske 
projekter, som processen genererede, 100 sider, 2011

Antologier: bæredygtighed, demokrati og mangfoldighed. 
Aarhus 2017 har interviewet videnspersoner og modtaget 
essays om temaerne bæredygtighed, demokrati og mang-
foldighed. 197 sider, 2011



Gennem hele vores forberedelsesproces har vores mobile 
pavillon, Glascontaineren, rejst rundt i regionen og i 
Aarhus, hvor den har fungeret som et kontor, et informa-
tionscenter, et mødested, et udstillingsrum, et klasselo-
kale, en udendørs installation, et kunstværk og en tredi-
mensionel gæstebog og på den måde er den blevet et 
symbol for Aarhus 2017. Containerens værdier er de 
samme som vores: Gennemsigtig, tilgængelig, lav CO2 
og mobil.

Siden 2009 har containeren været placeret på 12 forskel-
lige lokationer i regionen i perioder af en til fire uger. 

oktober 2009 - park Allé, Aarhus c 
resultater af kortlægninger af studerende fra Arkitektskolen 
Aarhus + tegneværksted for børn

marts 2010 - lille Torv, Aarhus c 
glascontaineren som ramme om introduktion til Aarhus2017

april 2010 - rådhuset, Aarhus c
glascontaineren opstillet i forbindelse med Aarhus2017´s udstil-
ling ”her er Aarhus!” i ridehuset, Aarhus 

august 2010 - park Allé, Aarhus c
Aarhus2017 rejser rundt i regionen med glascontainerens – turne 
opstart

september 2010 – Turne
silkeborg (v silkeborg bibliotek), randers (østervold), horsens 
(gågaden) og Aarhus (v. Musikhuset)

oktober 2010 - Turne
viborg (vægtertorvet), Aarhus (park Allé), Aarhus store Torv ifm. 
kulturnat Aarhus

februar 2011 - bispetorvet, Aarhus c
glascontaineren som ramme om introduktion til Aarhus2017

2009-2011
glAscontAineR
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GLASCONTAINER  2.0

Hermed   præsenteres   et   bud  
på   en   CO2-venlig   løsning   til  

udført   i   et   isolerende,   let   og  
langtidsholdbart  materiale.    

velkendt  murstensforbandt  –  det  
samme   forbandt   som   stort   set  
bruges  overalt  i  Europa,  men  her  
er  murstenen  skiftet  ud  med  glas  

2.0  udføres  i  et  kompositmateriale  
som  er  semitransparent  og  med  
minimal  vedligeholdelse.

vil   der   –   selv   i   årets   mørkeste  

nok   til   at   2.0   kan   stå   lunt   i  
dagtimerne   og   om   aftenen   og  

2.0  vil   på  alle  planer  producere  
mere   energi   end   den   selv  
bruger.

2

Og vi skønner at mere end seks tusinde mennesker - 
teenagere og pensionister, turister og hjemløse - har 
været indenfor. Enten for at få en lang snak eller for blot 
at sætte et lille mærke på et kort, som kunne markere 
netop deres yndlingsplet i byen. 

Denne container har vist sig at være et virkningsfuldt 
middel til kommunikation, inklusion og deltagelse. Con-
taineren er gennemsigtig, og den bliver på en smuk 
måde til en del af omgivelserne, uanset hvor den place-
res. I den forstand har containeren altså både praktisk og 
symbolsk værdi.

Vi vil fortsætte med at udforske hvordan denne mobile 
kulturinstitution kan fungere i samspil med byer, lands-
byer og landskaber både i og uden for regionen. Og vi 
håber senere at anskaffe et større antal tilsvarende 
containere - i forskellig størrelse - og dermed få mulig-
hed for at skabe små landsbyer af disse transformerende, 
midlertidige, transparante rum for kultur og social inter-
aktion

glAscontAineR
2013-2018



vi bygger vores projekt på en forståelse af borgernes behov og forventninger for at sikre 
både lokal relevans og engagement. For at finde frem til, hvad borgerne mener om kul-
turlivet, Aarhus 2017 m.m. har vi spurgt om deres holdninger til kunst og kultur, deres 
engagement i den kulturelle sektor, deres syn på deres egen by og andre byer i regionen, 
deres reaktion på vores indsatsområder og mål, deres syn på hvad, hvor og hvordan de 
tror, at kunst og kultur kan forbedres og således komme til at spille en mere central rolle i 
deres liv. 

vi har spurgt 1.000 beboere fra Aarhus i april 2011 og yderligere 1.600 fra hele regionen i 
juni 2011. generelt har regionen et højt kulturelt aktivitetsniveau med nogle af de højeste 
deltagelsesprocenter i landet - ikke kun i Aarhus, hvad der kan forventes, men også i byer 
som holstebro, viborg og randers. Dette afspejler den centrale rolle, kulturpolitik spiller 
i disse byer, hvor kulturinvesteringer gennem mange år har båret frugt. Mere end 25 % af 
vores borgere er, hvad man kan kalde superbrugere i kulturlivet. i Aarhus er der 30 % hy-
peraktive. 

Alligevel er der er tegn på marginalisering; landbosamfund i særdeleshed, men også nogle 
bysamfund er ikke engageret i det kulturelle liv. Dette afspejler de ringe faciliteter, be-
grænset tilgængelighed og dårligt stillede sociale miljøer, og det afspejler også et engage-
ment i andre kulturelle miljøer, medier og livsstile, der er med til at udvide den traditionelle 
definition af ”kultur”. 

ifølge vores undersøgelse er 12 % i regionen og 20 % i Aarhus ikke ”kulturelt aktive”. 20 % 
mener desuden, at kultur ingen rolle spiller i deres liv. yderligere 20 % kan betegnes som 
relativt passive med et meget lavt antal kulturbesøg, og de præciserer, at ”kultur kun har 
en begrænset rolle” for dem. 

Dette er naturligvis en stor udfordring for kulturinstitutioner og politikere, men også for 
Aarhus 2017, som har sat sig for at engagere ”hele befolkningen”.

hvAd meneR boRgeRne?
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Aarhus tiltrækker omkring 50 % af hele den regionale befolkning til mindst én kultur-
oplevelse over et år og Aarhus kan kaldes en kulturel ”hub”. Af de andre byer er det især 
horsens, herning og silkeborg, der tiltrækker mere end 25 % af regionens borgere som 
kulturelle besøgende, og mobiliteten er stigende. Alligevel giver mange borgere udtryk for, 
at de mangler information om kulturprogrammer i regionen, og mobiliteten mellem byer 
kunne være langt bedre. begge problemstillinger bliver prioriteret i Aarhus 2017.

resultaterne giver tillige en lang række klare anvisninger, og understreger behovet for ini-
tiativer, hvis vi ønsker at øge det kulturelle engagement i regionen. vi vil se på det offent-
lige rum som vores egentlige kulturelle frirum, forum og platform, få vores institutioner til 
at åbne op, arbejde på lokalt niveau, involvere borgerne i højere grad, kombinere læring og 
oplevelse, etablere brugerskabte informationsnetværk, levere gratis programmer og aktiv-
iteter, linke natur med kunst og kultur og skabe nye former for arrangementer og projekter, 
hvor udviklingen vil ske fra andre udgangspunkter end de traditionelle.

undersøgelsen indikerer en klar social bevidsthed og opfordrer Aarhus 2017 til at prioritere 
indsatser rettet mod unge, ældre, landdistrikter, indvandrere og dårligt stillede lokalsam-
fund i al almindelighed. 

Der er en klar tilslutning til at benytte projektet til at fremme kultur og kunst på langt sigt 
frem for at prioritere underholdningsværdi, til at inddrage erhvervslivet, at takle emner 
som bæredygtighed og at se på emner, der kan være med til at finde løsninger på urbane 
problemer. Der er også støtte til at skabe en europæisk sammenhæng, præsentere re-
gionen for besøgende og turister og fremme byen internationalt.

Det ser ud til at borgerne ønsker, at vi gentænker, og det ser ud til, at de ønsker at gøre det 
sammen med os.
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Deltagelse og besØg på kulturelle institu-
tioner og i kulturaktiviteter
Vi har spurgt et repræsentativt udsnit af beboere i 
Aarhus (1.000 personer) og resten af Region Midtjyl-
land (1.600 personer) om deres deltagelse i det kul-
turelle liv, deres syn på kunst og kultur og deres op-
fattelse af Aarhus 2017. Undersøgelsen blev foretaget 
af Epinion i maj 2011.

Vi kan konkludere, at det generelle aktivitetsniveau 
er højt sammenlignet med de nationale normer, og i 
virkeligheden er niveauet så højt i nogle byer, at de 
overgår de nationale statistikker.

For regionen som helhed deltog 87 % årligt i mindst 
en kulturel begivenhed i deres egen by. 

Niveauet for landdistrikterne i Midtjylland er 84 % og 
85 % i Østjylland - meget overraskende, da der er 
mangel på kulturelle faciliteter. Nogle tal er bemær-
kelsesværdige, som fx at 50 % af beboerne i Holste-
bro går i teatret, og at 41 % både i Viborg og i Randers 
deltager i sportsarrangementer årligt. Eksempler 
som viser byernes særlige karakter og kulturelle 
make-up og ikke mindst afspejler de langsigtede in-
vesteringer i byerne.

16 % af borgerne i Aarhus deltager ikke i nogen form 
for kulturel aktivitet, og det er måske overraskende i 
betragtning af det høje niveau af kulturtilbud i byen. 
Vores tal baserer sig på antal besøg på teatre, mu-
seer, biografer, biblioteker, aftenskoler, sportsbegi-
venheder og naturparker.

Ser man på de forskellige niveauer for deltagelse, har 
Aarhus mange beboere, som er meget kulturelt ak-

tive. 30 % deltager i mindst 10 aktiviteter i byen om 
året. I andre byer er det mellem 18 og 24 %, hvilket 
skyldes det generelt høje aktivitetsniveau i de seks 
store byer. I landområderne deltager op til 10 % med 
mere end 10 besøg - i deres eget område.

 At tallene for Aarhus generelt er højere, er ikke over-
raskende, da Aarhus har en ung, veluddannet befolk-
ning – byen har et blomstrende kulturmiljø og har en 
komplet vifte af både kulturfaciliteter og kulturakti-
viteter. Det er naturligt, at aktivitetsniveauet gene-
relt er lavere i landdistrikterne med et lavere udbud 
af kulturudbud.

Ser vi specifikt på besøg på teatre, dans, opera, 
kunstmuseer og historiske museer og aftenskoler, er 
billedet langt mere differentieret, en differentiering, 
der afspejler store forskelle i kulturudbud, populari-
tet og kulturskellet mellem land og by.

Eksempelvis besøger kun 5 % af beboerne i landdi-
strikterne historiske museer og mindesmærker i 
modsætning til 27 % i Aarhus. Mens kun 13 % i land-
distrikterne besøger kunstudstillinger og kunstmu-
seer, er modsætningen hertil 44 % i Aarhus.

polarisering og marginalisering
Aktivitetsniveauet er langt fra konstant. Der er selv-
følgelig både landbosamfund uden lokale faciliteter 
og bysamfund med meget få faciliteter, ligesom der 
kan være socialt dårligt stillede og / eller kulturelt 
fremmedgjorte, som ikke engagerer sig i det offent-
ligt støttede kulturliv.

Antallet af indbyggere, der ikke benytter eller kun 
benytter kulturelle faciliteter ´en gang årligt, viser 

hvAd meneR boRgeRne?
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klart, at der er grupper af borgere, der dybest set ikke 
deltager i det offentlige kulturliv.

Epinions undersøgelse viser, at omkring 30 % af regio-
nens befolkning ikke deltager i det offentligt finansie-
rede kulturliv: Aarhus 27 %, Herning 30 %, Holstebro 25 
% Viborg 37 %, Silkeborg 14 %, Randers 25 % og Horsens 
21 %. 

Dette er ikke anderledes end for andre byer i Danmark, 
men ikke desto mindre udgør det et betragteligt pro-
blem, som har en enorm indvirkning på vores afsæt for 
projektet.

Det er dog bemærkelsesværdigt og foruroligende, at 
dette stadig er et grundlæggende problem i et samfund, 
der har udviklet det måske bedste velfærdssamfund i 
Europa.

Et generelt højt niveau for deltagelse i kulturlivet kan 
ikke skjule det faktum, som alle kulturanalyser fortæller 
os: Der er en stigende polarisering i vores samfund.

Mens flere er blevet superbrugere af kultur, vælger et 
stadigt stigende antal borgere andre former for kultu-
relle aktiviteter, som ikke findes i den traditionelle of-
fentlige kultursektor. Disse kan findes i den ”kommer-
cielle sektor”, i ”massemedierne/nye medier” eller i 
såkaldte ”parallelsamfund”, og endelig i ”street kultur”.

Selv om denne analyse er standardiseret og nok kun af-
spejler de overordnede linjer, er det et centralt spørgsmål 
for Aarhus 2017, der også synes særligt problematisk for 
netop Aarhus. Det peger på nødvendigheden af alterna-
tive strategier for engagement og alternative former for 
aktiviteter.

Tallene for den manglende deltagelse i landdistrikterne 
er mellem 25 % og 38 %, men som nævnt er der heri-
blandt også nogle, der besøger sportsarrangementer el-
ler kulturfaciliteter i de større byer. Men sådanne mønstre 
vil kun reducere tallene med 5-10 %.

At engagere landdistrikterne er en tredobbelt udfordring: 
En lav kulturel aktivitet, et lavt besøgsniveau til kultur i 
nærliggende byer og mangel på egentlige kulturentre-
prenører samt faciliteter til at rumme eventuelle lokale 
engagementer.

Dette peger måske på behovet for strategier for inter-
vention, mobilitet, midlertidige foranstaltninger og brug 
af alternative steder til kulturarrangementer i landdi-
strikterne.

Naturligvis afspejler dette klart den ulige fordeling af 
kulturfaciliteter, lukning af de lokale biblioteker og tilta-
gende centralisering af offentlige faciliteter, som er re-
sultatet af rationalisering, højere kvalitetsstandarder og 
befolkningens bevægelse mod byerne.

Skellet mellem land og by afspejler klart ulempen ved at 
bo på landet og i forstæderne, især for unge og folk med 
begrænset mobilitet.

Dette er en potentiel negativ spiral. Manglende lokale 
aktiviteter resulterer i manglende lokalt engagement, og 
dette vil uundgåeligt afstedkomme en mangel på kultu-
rel og social kapital.

betyDningen af kunst og kultur i HverDagen
Kunst og kultur betyder meget for mange mennesker. 
Rent faktisk er omkring 18 % i regionen og 28 % i Aarhus 
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enige om, at kultur er ”værdifuld eller ”meget værdifuld” 
i deres dagligdag.

På den anden side er det decideret bekymrende, at 36 % 
i regionen og 37 % i Aarhus er enige om, at kulturen spil-
ler en lille eller ingen rolle i deres daglige hverdag. I Aar-
hus angiver 15 %, at kulturen overhovedet ingen rolle 
spiller i deres hverdag.

Hvis vi tror på demokratisering af kulturen og mener, at 
det efter årtier er sådan det er, så er disse tal foruroli-
gende.

Hvis vores mål er at inddrage hele samfundet, er vi nødt 
til at ændre vores vanetænkning og strategi. Vi er også 
nødt til at gen-tænke standarddefinitionen af kultur, 
kvalitet, kommunikation, tilgængelighed og det grund-
læggende format for kulturinstitutionerne.

Vores definition af ”kultur” skal udvides, og der er behov 
for nye strategier for inklusion og opsøgende aktiviteter.

betyDningen af kunst og kultur for samfun-
Det
94 % af den regionale befolkning mener, at kunst og 
kultur har mindst én positiv effekt i samfundet.

Borgerne værdsætter kultur først og fremmest som en 
oplevelse og som et middel til at skabe et sundt og le-
vende bymiljø. Der er en stærk opbakning til denne defi-
nition af kultur som ”forbedring af livskvaliteten”.

Alligevel mener 13 % i Aarhus rent faktisk, at kulturen 
”ingen værdi har overhovedet«, og det er ekstremt højt 
set i forhold til gennemsnittet for regionen på 4 %.

Overraskende er det, at kun 9 % mener, at kunst og kul-
tur har en rolle at spille for den økonomiske vækst, og at 
kun 13 % mener, at kunst og kultur har en rolle at spille i 
forhold til innovation.

Mens vi kan retfærdiggøre store investeringer i kultur-
sektoren, idet mange benytter disse faciliteter, kan vi 
konkludere, at der fortsat er en ”hård kerne” af borgere, 
som hverken benytter kulturelle faciliteter eller værd-
sætter kultur i deres dagligliv, og heller ikke tror på, at 
kulturen har en social og økonomisk værdi. Dette skøn-
nes at være mellem 10 og 20 % af befolkningen i regio-
nen.

 ■ 32 % (Region) / 21 % (Aarhus) mener, at kulturen øger 
byens attraktionsværdi.

 ■ 40 % / 35 % mener, at kultur tiltrækker turister

 ■ 43 % / 45 % mener, at kulturen skaber en levende by

 ■ 36 % / 36 % mener at kultur giver gode oplevelser

 ■ 14 % / 28 % mener, at kultur giver viden om andre kulturer

mobilitet i regionen
Størstedelen af beboerne er relativt positive med hensyn 
til deres egne byer og landsbyer som et sted med adgang 
til kultur. Generelt er de forbeholdne overfor kvaliteten 
andre steder og besøger sjældent andre byer i kulturelle 
sammenhænge.

Imidlertid har omkring 50 % af de adspurgte besøgt 
Aarhus i det forløbne år - med et kulturelt formål. 25 % 
har besøgt Aarhus én gang, 23 % har besøgt Aarhus 2-5 
gange og 5 % mere end 10 gange (primært fra Silkeborg, 
Randers og Østjylland). Dette indikerer faktisk omkring 
1,2 - 1,5 millioner årlige endagsture til Aarhus.
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Det er også klart, at Aarhus bedømmes som ”varieret og 
interessant” af 40 % af borgerne i den øvrige del af re-
gionen. Alligevel er der andre 40 %, som hverken besøger 
eller vurderer kvaliteten af byen.

Alle de seks store byer tiltrækker 14-32 % af den regio-
nale befolkning mindst en gang om året. Disse er pri-
mært fra nærområdet eller nabobyer.

Mobilitetsniveauet til de enkelte byer er: Silkeborg 24 %, 
Viborg 18 %, Randers 24 %, Holstebro 14 %, Herning 32 
% og Horsens 24 %.

Denne grad af mobilitet afspejler også borgernes syn på, 
hvor mange byer som er ”interessante og varierede”: Vi-
borg 6 %, Randers 8 %, Holstebro 13 %, Silkeborg 15 % 
Horsens 24 % og Herning 25 %.

Vi kan konkludere, at ”hierarkiet” i den kulturelle sektor 
stadig er tydeligt. Aarhus anses for at være et kulturelt 
knudepunkt for regionen, og det kan skærpes yderligere 
i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Det står 
dog også klart, at de seks største byer alle har klare vitale 
roller, og at niveauet for både opfattelse og mobilitet er 
langt fra statisk. Det relativt høje besøgstal for både 
Horsens og Herning (specifikt til koncerter og store ar-
rangementer) og deres høje scoringer understreger re-
sultaterne af deres nylige vellykkede investeringer i 
større kulturinfrastrukturprojekter og begivenheder.

Dette understøtter også en voksende regional mobilitet, 
men tallene peger også på, at der er et stort potentiale 
for regional mobilitet, som endnu ikke er aktiveret. Vi 
kan også konkludere, at det er muligt at ændre både 
folks indtryk af byer og deres aktivitetsmønstre inden 
for regionen gennem kulturelle programmer og projekter.

Men der er fortsat en tydelig mangel på information om 
kulturelle aktiviteter og faciliteter i regionen. Dette af-
spejles i den relativt lave forståelse for kvaliteten i andre 
byer i modsætning til den meget positive vurdering af 
”egne” byer.

såDan Øges borgernes kulturelle aktivitets-
niveau
Vores borgere har tydeligt angivet, hvordan vi kan øge 
deres brug af kulturelle aktiviteter:

 ■ Mere information om kulturelle programmer

 ■ Flere lokale og tilgængelige aktiviteter

 ■ Flere deltagerbaserede aktiviteter

 ■ Nye typer programmer og projekter

 ■ Gratis arrangementer og lavere priser

Og mere specifikt,

 ■ 30 % er enige i, at ”flere oplysninger” ville skabe en højere 
grad af kulturel deltagelse for dem.

 ■ 31 % (Aarhus 37 %) er specifikt enige i, at den bedste inve-
stering ville være en kulturel hjemmeside for regionen.

 ■ Næsten 50 % fastslår, at gratis aktiviteter er vigtige, 28 % 
(Aarhus 41 %) foreslår større brug af byrum / selve byen.

 ■ Der er også behov for at yde ”andre former for kulturel 
aktivitet”, som foreslået af 16 % (Aarhus 20 %) - måske et 
interessant emne at udvikle. I Aarhus blev ”højere kvali-
tet” foreslået af 12 % og flere internationale programmer 
21 %.

Dette understreger helt åbenlyst, at der er behov for 
forskellige strategier, hvis vi skal øge mobiliteten og 
motivere borgerne til at være kulturelt mere aktive.
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vores borgere bakker op om HoveDmål for 
2017
Vi kan konkludere, at der er opbakning til at gå langt vi-
dere end blot program for ”underholdning” og ”begiven-
heder”.

Forestillingen om Aarhus 2017 som et laboratorium ser 
ud til at have opbakning fra vores borgere.

Når der anmodes om at vælge 3 muligheder fra en liste 
med 15 af Aarhus 2017s bestræbelser og mål, var resulta-
terne overraskende, at der var opbakning til de fleste af 
vores langsigtede bestræbelser og mål.

Især var der opbakning til vores langsigtede mål om at 
støtte og udvikle den kulturelle sektor (31/34 %) og 
støtte til både kulturel mangfoldighed inden for et sam-
menhængende samfund, og at Aarhus skal blive mere 
international via projektet.

 ■ 34/41 % ønsker, at Aarhus 2017 arbejder for at ”forbedre 
kunst og kultur i regionen på lang sigt”

 ■ 27/37 % er enige i målet om at ”støtte kulturel mangfol-
dighed inden for et sammenhængende samfund”

 ■ 29/39 %, at Aarhus 2017 skal bruge projektet til at gøre 
Aarhus mere internationalt kendt og 20/31 % for at støtte 
mere kulturel udveksling og samarbejde med det øvrige 
Europa. 

 ■ 18/23 % mener, at Aarhus 2017 skal være optaget af bære-
dygtighed og et tilsvarende antal ønsker at engagere bor-
gerne som aktive deltagere 

 ■ 17/28 % mener, at projektet skulle ”finde løsninger på 
presserende urbane problemer”. Denne brede opbakning 
til mål, som har et klart bredere socialt, urbant, uddan-
nelsesmæssigt og kulturelt perspektiv er enormt opmun-
trende.

Der er en stærk interesse for at gøre programmet at-
traktivt og relevant for besøgende, turister og udlæn-
dinge. Kun 12 % siger, at dette ikke bør være en prioritet, 
modsat 40 %, der mener det burde have høj prioritet.

vores borgere Ønsker et soCialt engageret, 
åbent og offentlig program
Der syntes at være et stærkt ønske om at sikre et pro-
gram, der har en social dimension og behandler spørgs-
mål om tilgængelighed og integration.

27 % går ind for at prioritere særlige hensyn til socialt 
belastede områder, 42 % ser gerne, at aktiviteter i land-
distrikter og landsbyer fremmes, og omkring 12 % støt-
ter et særligt fokus på borgere med indvandrerbaggrund.

Selv om der er en overordnet forståelse for at program-
met, skal forholde sig til hele samfundet, er der en klar 
bevidsthed om, at vi er nødt til at fokusere på børn, unge 
og ældre. 25 % støtter yderligere fokus på børn, og 43 % 
støtter fokus på unge.

Når man ser på spørgsmålet om hvilke metoder, vi skal 
bruge for at udvikle projekter og program, er det klart, at 
vi er i en tid hvor sammenhængen indenfor kunst og 
kulturel aktivitet skal gentænkes og gendefineres.

Der er stort fokus på at sikre, at projektet udfordrer tra-
ditionelle strukturer (bygninger og former), og i stedet 
arbejder med nye steder til afholdelse af projektet for 
også at maksimere offentlighedens deltagelse.

Kun 7 % af borgerne ønsker at koncentrere programmet 
på de ”største kulturelle steder i Aarhus”, og kun 10 % 
ønsker, at programmet koncentreres til regionens vigtig-
ste kulturelle steder i de største byer.
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27 % ønsker programmer, der struktureres som festivaler 
eller bliver forbundet med festivaler. Blandt de unge er 
tallet hele 36 %. Det understreger klart betydningen af 
festivalformen som formidler af ”nye og internationale 
og alternative musik-/teater events mm., men også en 
klar tilkendegivelse af vigtigheden af de intense sociale 
og læringsmæssige aspekter, som er en af fordelene ved 
festivalformen. 

Dette er naturligvis ikke en ”stemme” imod kulturelle 
institutioner, men vi tolker det som en erklæring og et 
ønske til Aarhus 2017 om at ”tænke anderledes”.

Ca. 16 % prioriterer aktiviteter i deres lokalområde, og 
hele 41 % i Aarhus ønsker flere aktiviteter placeret i det 
offentlige rum, mens 28 % fra regionen har samme øn-
ske om aktiviteter i det offentlige rum, hvortil yderligere 
24 % ønsker aktiviteter i naturen i de øvrige byer i regio-
nen.

25 % vil også gerne have kunst i forbindelse med naturen 
og landskabet, og 23 % af de bosiddende i Aarhus ønsker 
aktiviteter i det nye havneområde, der er under sanering.

Vores undersøgelse viser tydeligt, at Aarhus 2017 skal 
prioritere projekter, der kan præsenteres i det offentlige 
rum, og projekter, der kan indgå i utraditionelle sam-
menhænge.

Endelig har vi bedt vores respondenter om at prioritere 
tre ud af 15 mulige programtyper. 

Den brede interesse for Aarhus 2017 har skabt forvent-
ning til et meget bredt program. Eksempelvis vælger 20 
/ 28 % kulturarv som et emne, og 32/32 % vælger te-
maer forbundet til naturen og landskabet, mens 12 % 

ønsker at deltage i workshops og læringsprojekter, og 10 % 
prioriterer den offentlige debat. Dette understreger vores 
tro på et bredt program med en stærk deltagerappel.
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UVÆSENTLIGT Serie2 Serie3 Serie4 AFGØRENDE
HVILKE FREMTIDSPERSPEKTIVER HAR 
KULTURINSTITUTIONERNE FREM TIL 2017:

70 % VIL UDVIKLE PUBLIKUMSSTRATEGIER

66% ØNSKER AT INDGÅ I KULTUR- OG ERHVERVSSAMARBEJDE 

64 % ØNSKER AT SATSE PÅ BØRN- OG UNGEAKTIVITETER

54 % VIL ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED

53 % ØNSKER MERE TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

53 % SATSER PÅ NY TEKNOLOGI OG NYE MEDIER

48 % VIL BENYTTE SIG AF KULTURARV

46 % VIL HAVE MERE KONTAKT MED LOKALE KUNSTNERE

45 % HAR ELLER ØNSKER TEMAER OG FESTIVALER SOM EN
DEL AF DERES PROGRAM

44 % ØNSKER MERE INTERNATIONALT SAMARBEJDE

44 % VIL BENYTTE BYRUM OG UDENDØRSAREALER

31 % VIL OPDYRKE NATIONAL TURISME

22 % VIL ARBEJDE MED MILJØ, KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

19 % VIL SATSE PÅ INTERNATIONAL TURISME

46 % HAR BRUG FOR INTERNATIONALE KUNSTNERE

16 % ER UTILFREDSE MED PUBLIKUMS ANTAL OG PROFIL
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kunstneRe  i Region midtjyllAnd 

Globalisering, samfundsændringer og det paradigme-
skifte, vi står overfor, betyder, at kunstnerne får en større 
samfundsværdi end nogensinde før.  Ønsker vi at beholde 
og udvikle mangfoldighed som noget positivt både i na-
tionale og i internationale sammenhænge, kan kun-
sterne bidrage med deres evner til at spejle, bearbejde og 
oversætte andres erfaringer, give arketypiske eksempler 
og muligheder for identifikation, så vi bliver i stand til at 
forstå vores medmennesker og deres livsvilkår. 

Tiden er til at producere mening og indhold.  Ingen by kan 
have en betydning i vores bevidsthed uden en veludviklet 
egen identitet, der er interessant for omverdenen, og 
uden at ønsket om at ”komme på landkortet” er stort.  
Byer hungrer efter kreative folk, ikke blot for at skabe 
økonomisk merværdi, men for at skabe identitet, udtryk 
for selvforståelse, som beskrevet af Richard Florida om 
den kreative klasse.

Det er afgørende for vores region og Aarhus at opret-
holde, fastholde og udvide det skabende miljø. Det er 
derfor vigtigt at erkende, at det ikke kun er kunstnernes 
færdigheder, der er brug for, men deres forståelse og 
bearbejdning i mange andre sammenhænge og situatio-
ner.  Dette kræver at kunstnerne får mulighed for en op-
datering af teknikker og formåen, men også redskaber til 
at håndtere de nye forventninger og krav om at ikke kun 
kunstnerne, men også samfund skal være kreative. 

Derfor ser vi det som et afgørende aspekt af Aarhus 2017 
at se på kunsternes behov og udviklingsmuligheder.  

 

//”fRom ARt WoRks to ARt thAt WoRks”



91

FORHINDRINGER FOR VIDEREUDVIKLING AF 
PROGRAM

BESTYRELSENS KOMPETENCER

61 % ANGIVER ØKONOMI SOM ÅRSAG TIL EN UDVIKLING-
HINDRING

33 % MENER AT PERSONALET KAN VÆRE MEDÅRSAG TIL EN 
MANGLENDE VIDEREUDVIKLING

33 % ØNSKER ÆNDRINGER AF RAMMER/LOKALER FOR AT 
FÅ MULIGHED FOR VIDEREUDVIKLING

14 % ANGIVER AT PUBLIKUM ER ÅRSAG TIL FORHINDRINGER
FOR VIDEREUDVIKLING

50 % VIL STYRKE KOMPETENCERNE INDEN FOR
KOMMUNIKATION, PR OG MARKEDSFØRING

34 % HAR BRUG FOR EN STYRKELSE AF IT KOMPETENCER

19 % ØNSKER AT STYRKE DE ANSATTES KOMPETENCER
INDEN FOR REGNSKAB OG ØKONOMI

41 % MANGLER KOMPETENCER INDEN FOR 
JURIDISK/ORGANISATION

33 % MANGLER POLITISK INDBLIK

29 % MANGLER KOMPETENCER INDEN FOR 
KOMMUNIKATION, PR OG MARKEDFØRING

27 % MANGLER KOMPETENCER INDEN FOR REGNSKAB OG
ØKONOMI

22 % MANGLER KOMPETENCER MED KUNSTNERISK INDSIGT

20 % MANGLER INDSIGT OG KONTAKTER I ERHVERVSLIVET

MEDARBEJDERNES KOMPETENCER
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SLET IKKE LIDT I NOGEN GRAD EN DEL AFGØRENDE

kunstneRe  i Region midtjyllAnd 

Vi har derfor i forlængelse af vores kortlægning af den 
kulturelle sektor spurgt 564 kunstnere om deres ar-
bejdsforhold, økonomiske forhold, muligheder for udvik-
ling, fremtidige indsatsområder m.m., og vi modtog svar 
fra 200 kunstnere.  Kunstnerne repræsenterer områ-
derne billedkunst, musik, teater, dans, kunsthåndværk, 
medier, film og TV, litteratur, arkitektur og design. 

Kunstnerne fordeler sig med 57 % mænd og 43 % kvin-
der.  Geografisk fordeler kunstnerne sig med en tredjedel 
i Aarhus og en tredjedel i de mellemstore byer: Herning, 
Horsens, Holstebro og Silkeborg, mens den sidste tredje-
del er spredt i den øvrige del af regionen, dog har Heden-
sted og Struer meget få kunstnere boende.

Der er store forskelle med hensyn til den erhvervsmæs-
sige tilknytning og indtægten ved kunstnerisk virksom-
hed og anden beskæftigelse. Ca. en tredjedel tjener op til 
50.000 kr. (6.700 euro) på kunstnerisk virksomhed og 
må supplere indtægten gennem anden beskæftigelse, 
mens 13 % tjener mere end 300.000 kr. (40.000 euro) og 
samtidig har indtægt fra anden beskæftigelse.

Der er ikke nogen tradition for at uddanne sig i udlandet. 
83 % er uddannet i Danmark, men 26 % har været på 
kurser i udlandet.

I Aarhus 2017 indgår flere strategiske projekter der arbej-
der med de forandringsprocesser, der er resultatet af 
denne kortlægning og i samfundet som sådan. På bag-
grund af kortlægningen er der udarbejdet flere anbefa-
linger til, hvordan forholdene for kunstnere og kreative 
miljøer kan forbedres.

//”fRom ARt WoRks to ARt thAt WoRks”
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1 aarhus 2017 skal styrke den langsigt-
ede udvikling og betydning af kunst- og 

kulturlivet, og programmet skal bidrage til 
at styrke den europæiske kulturs mangfol-
dighed.

 ■ Målet er at støtte en generel politik for at tiltrække natio-
nal og international opmærk-somhed og investeringer til 
byen og regionen. Dertil benyttes både eksisterende net-
værk og der skabes nye langsigtede partnerskaber på in-
ternationalt plan, såvel på det kulturelle område, som i en 
bredere kontekst, der er forankret i byen og i regionen så-
vel offentligt som privat. Et aspekt af dette mål er natur-
ligvis at skabe en ny bevidsthed om byens og regionens 
kvaliteter og potentiale for besøgende og også som et 
potentia-le for medierne og for uddannelsessektoren og 
den kreative sektor i særdeleshed. Dette mål forpligter 
også Aarhus 2017 til at indgå i en bredere europæisk sam-
menhæng og dialog.

2 aarhus 2017 skal øge synlighed og 
tiltrækningskraft nationalt og interna-

tionalt, samt udvikle europæisk kultursamar-
bejde og dialog.  
 

 ■ Kernen i projektet vil være investering i kultur, og det om-
fatter ikke blot events og kort-sigtede projekter for selve 
programåret 2017, men også ambitioner om at udvikle hele 
sektoren i form af mentale, digitale, fysiske infrastruktu-
rer og netværk og endvidere relancere kulturen som en 
langt mere central og dynamisk faktor på det politiske ni-
veau og i de politiske rammer for byen og regionen.

3 aarhus 2017 skal anvende kreativitet, 
innovation, viden og eksperimenter som 

brændstof for menneskelig udvikling og 
økonomisk vækst. 
 

 ■ Dette mål udmønter sig i støtte til nye læringsmiljøer som 
en grundlæggende nødven-dighed i en social kontekst. 
Dette indebærer både formelle og uformelle niveauer for 
uddannelse og livslang læring. Det angår den kulturelle 
sektor, erhvervslivet og de kommunale sektorer. Formålet 
understreger også forpligtelsen til et program, der frem-
hæver eksperimenter som en afgørende faktor, og behovet 
for at støtte eksperimente-rende og prøvningslaboratorier 
som en metode.

seks stRAtegiske mål foR AARhus 2017

De seks strategiske mål for aarHus 2017 er resultat af proCessen meD perspektivering af projektet i eksisterenDe kulturelle og politiske 
lokale / regionale baggrunD samt meDfØDte projektets karakter. Disse mål er blevet formelt og uformelt testet på en række interessenter 
og partnere, Debatteret på mØDer og enDelig veDtaget af aarHus byråD og goDkenDt, som Del af an-sØgningsproCessen i juni 2011 i regionsrå-
Det
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seks stRAtegiske mål foR AARhus 2017

4 aarhus 2017 skal fremme et mere aktivt 
medborgerskab gennem en bred og aktiv 

deltagelse samt fremme et samfundsgavnligt 
engagement fra erhvervslivet, kultursektoren 
samt forsknings- og uddannelsessektoren. 

 ■ I dette mål ligger en forpligtelse til et bredt socialt enga-
gement som en drivende faktor, ikke kun som et redskab i 
skabelsen af programmet for Aarhus 2017, men også som 
en metode til at sikre et bredere engagement i samfundet. 
Inddragelse af medierne, erhvervslivet og læringssektoren 
samt lokalt engagement bestående af aktive deltagere, 
der forpligter sig i projektet med et program, der er decen-
traliseret og åbent.

5 2017 skal underbygge udviklingen af 
åbne og medlevende bymiljøer, der frem-

mer fællesskab med plads til forskellighed. 
 
 

 ■ Begrebet mangfoldighed er vigtigt i projektet, særligt i 
forbindelse med et stadig mere mangfoldigt samfund, 
hvad enten det er på lokalt eller globalt niveau. Forestil-
lingen om en interkulturel by er et centralt element i dette 
mål, og den åbenlyse forbindelse mellem de sociale, kultu-
relle og urbane fysiske sammenhænge er en afgørende 
faktor. Det dobbelte aspekt ved at acceptere både et hy-
bridt og mere rummeligt samfund er nøglen. Begge dele er 
nødvendige for at sikre en levende og dynamisk by/region, 
og for at fremme social samhørighed, der bygger på en 
fælles følelse af tilhørsforhold og identitet.

6 2017 skal fungere som platform for 
tværfagligt samarbejde om bysamfun-

dets udfordringer og fremme visionen om 
en bæredygtig fremtid – lokalt såvel som 
globalt. 

 ■ Dette mål afspejler behovet for at sikre åbne systemer, der 
kan generere overførsel af viden, erfaring og ressourcer på 
tværs af de offentlige sektorer og også mellem den of-
fentlige, den private og den tredje sektor. Målet vedrører 
implicitte udfordringer som klimadestabilisering, svin-
dende energiressourcer, forurening, social polarisering, in-
ter-kulturelle konflikter, udsagn som fx ”isolerede landbo-
samfund” og ”ghettoer”, som kræver en inkluderende 
tilgang til en urban og kulturel sammenhæng.
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målene for Dette projekt er formuleret 
inDen for tre forskellige områDer:

Den europæiske union
Som et europæisk kulturelt initiativ ligger formålet med 
programmet klart.

 ■ At fremme samarbejdet mellem kulturelle organisationer, 
kunstnere og byer i værtslandet og andre EU-medlems-
stater inden for alle kulturelle sektorer

 ■ At fremhæve værdien af kulturel mangfoldighed i Europa

 ■ At præsentere og reflektere over fælles anliggender i de 
europæiske kulturer

 ■ At fremme og sikre borgernes aktive deltagelse i og om-
kring byen og også sikre interesse i projektet fra borgere i 
andre lande

 ■ At sikre bæredygtighed og være en del af byens langsig-
tede strategi for den kulturelle og sociale udvikling.

På trods af at kulturhovedstadsprojekterne har udviklet 
sig fra at være primært en eksponeret og symbolsk 
festlig event til at spille en væsentlig rolle i en langt 
bredere kulturel, social, økonomisk og urban sammen-
hæng, afspejler målene ikke helt det virkelige omfang af 
ECOC-programmet over de sidste 25 år.

byen og regionen
Det specifikke indhold i programmet i en udvalgt by, 
det vil sige projekterne, er formet, udviklet og tilpasset 
for en bestemt by, et bestemt sted og med de vigtigste 
interessenter. Denne stedsspecifikke sammenhæng 
i projekterne er en af de klare fordele og kvaliteter 
i ECOC-programmet. Både for Aarhus og regionens 
vedkommende er målene primært formelt motiveret i 
form af politiske strategier, og de afspejler dermed den 
langsigtede sammenhæng i projektet samt de politiske 
prioriteringer fra de forskellige interessenter.

for aarHus kommune er Der en række stra-
tegiske mål, som er Centrale for aarHus 
2017:

 ■ I 2030 har byen en ambition om at være CO2-neutral, 
hvilket vil påvirke det samlede fokus på byen og dens 
planlægning og ressourcefordeling i de kommende år. I 
den forbindelse arbejdes der bl.a. under titlen ”Capital of 
Wind Energy” et område, hvor Aarhus og regionen har den 
største koncentration af forskning og design indenfor 
dette område i verden.

 ■ Byen har et klart behov for og en veldefineret ambition 
om, at positionere sig i international sammenhæng. Dette 
kræver en klar kommunikationsstrategi, herunder en re-
branding af byen. ”Aarhus, Danish for Progress” er det 
nyudviklede brand som skal kommunikere ambitionen. En 
ambition som  at bl.a. omfatter at miljøet for internatio-
nale virksomheder, forskningsinstitutioner og internatio-
nale medarbejdere og studerende i byen skal forbedres. 
Dette vil også medføre en langt mere radikal turismepoli-
tik.

 ■ Byen har udviklet sin helt egen model for borgerinddra-
gelse og integrationspolitik, ”Aarhus-modellen”, som helt 
klart betragtes som en vigtig og progressiv politik for 
byen.

 ■ Kommunen forventer en vækst fra 300.000 indbyggere i 
2010 til 375.000 i 2030 og har et klart mål om at skabe et 
bedre miljø for virksomheder, studerende og besøgende.

 ■ Endelig har byen et mål om at støtte en blomstrende kul-
turel sektor, som en af de væsentligste faktorer i bestræ-
belserne på at skabe et attraktivt bymiljø.

region miDtjyllanD Har en strategisk vision, 
Der er relevant for aarHus 2017:

 ■ Udgangspunktet for Region Midtjylland afspejler den si-
tuation, at de regionale myndigheder først er etableret for 
nylig (2007) og primært har til opgave at styre sundheds-
væsenet, og sekundært arbejder for en regional udvikling 
- som er den klare forankring til Aarhus 2017.

 ■ At være den region, der er den bedste til samarbejde i 
landet, samarbejde på tværs af de lokale kommunegræn-
ser og samarbejde på tværs af sektorer.

 ■ At støtte innovation og kreativitet i regionen, som et red-
skab til udvikling i alle sektorer.

 ■ At støtte turismen i regionen, herunder erhvervsturismen 
i Aarhus og Herning.

 ■ Regionen har udviklet en strategi der skal styrke den in-
terne profil i regionen, og det internationale samarbejde 
indenfor de kreative og innovative erhverv.

 ■ At støtte regionale netværk indenfor den kulturelle sektor.

mål - fRA ecoc mål til stRuktuRelle ændRingeR
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aarHus 2017’s proCes
Det tredje niveau vedrører karakteren af de specifikke, 
udvalgte projekter og er resultatet af refleksion, analyse, 
dialog, debat og forhandling i procesforløbet i Aarhus 
2017.

Resultaterne er formuleret som konklusioner fra denne 
proces:

 ■ Et generelt fokus og en vilje til at gøre Aarhus 2017 til et 
deltagerinddragende, udforskende og innovativt projekt.

 ■ Et klart formål om at “hæve overliggeren” for kvalitets- og 
ambitionsniveau inden for kunst og kultur, men også ni-
veauet for projekter i lokalsamfundet.

 ■ At sikre, at projektet investerer i langsigtet udvikling og 
bæredygtighed i den kulturelle sektor.

 ■ Et behov for at knytte den kulturelle sektor til andre sek-
torer og for at etablere et egentligt kulturelt perspektiv i 
bymæssige, sociale, uddannelses-, erhvervs- og medie-
sektorer.

 ■ Et engagement og en vilje til at gøre projektet relevant for 
den kulturelle sektor gennem en betydelig forbedring af 
infrastrukturen, forstået som det fysiske, det digitale, 
kompetencer og viden, netværker og det organisatoriske. 

 ■ En vilje til at vælge en kulturel og holistisk tilgang og at 
sætte spørgsmålstegn ved de nuværende trends og ten-
denser, som både truer og udfordrer sammenhængen 
mellem det sociale og det kulturelle miljø.

 ■ Et behov for at udfordre den voksende følelse af margina-
lisering i vores samfund og at medtage marginale fælles-
skaber og afprøve nye fora, hvor borgere og samfund er 
aktivt involveret.

 ■ Et ønske om at fremme fokus på glokalisering snarere end 
på provinsialisering og globalisering, som to tilsynela-
dende divergerende tendenser.

SWOT ANALYSE

&

KORTLÆGNING 
& ANALYSE

INPUT FRA PROCESSEN

REGIONSRÅDS STRATEGISKE 
MÅLSÆTNINGER OG POLITIK

INFRASTRUKTURELLE INITIATIVER,
BYPROJEKTER 

UDVIKLINGS- &  VIDENS- 
PROGRAMMER, NETVÆRKS-
KONFERENCER ETC.

EVENTS  
PROGRAMMER 
PROJEKTER

KOMMUNIKATION, TURISME 
&  MARKETING STRATEGIER

ANDRE LOKALE MYNDIGHEDERS
MÅLSÆTNINGER OG POLITIK

AARHUS BYRÅDS STRATEGISKE 
MÅLSÆTNINGER OG POLITIK

STRATEGISKE MÅL FOR 2017

BASERET PÅ VORES PROCES AND VORES 
INTERESSEGRUPPER OG SÅ INTEGRERET SOM 
REFERENCEPUNKTER I VORES STRATEGIER FOR 
PROJEKTER, UDVIKLINGSPROGRAMMER,
INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKATION 

MÅLSÆTNINGER OG MÅL I FORBINDELSE MED 
EUROPÆISK KULTURHOVEDSTADSPROGRAMMET 
OG ANDRE RELEVANTE EU STRATEGIER

2017 

mål - fRA ecoc mål til stRuktuRelle ændRingeR
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en ny kulturpolitisk moDel
Det er nødvendigt at forankre disse mål i en kulturpoli-
tisk planlægning, som kan understøtte denne hybride 
natur og bidrage til at strukturere og nå disse mål. I en 
søgen efter modeller for kulturel planlægning, har vi 
valgt en model udviklet af Dorte Skot Hansen, der har 
deltaget i en række af vores seminarer. Modellen bruges 
allerede i flere af byerne i regionen. Modellen er en sam-
menfatning af den kulturelle tænkning i de sidste 15-20 
år og er udviklet omkring konceptet om at acceptere og 
styre planer og målsætninger, som faktisk er dynamiske 
og ikke altid passer sammen - hvilket kan forekomme 
modsætningsfyldt, men som skal sættes i en sammen-
hæng.

baggrunDen for Dansk kulturpolitik Har 
gennem tiDen Hvilet på fire nØglebegreber:
Baggrunden for kultur som ”oplysning” har været inten-
tionen om at udbrede kunst og kultur til borgerne, hvor 
politiske strategier om decentralisering, udbredelse og 
demokratisering af kulturen udgjorde den drivende kraft 
i 60-erne og 70-erne i forbindelse med brede politiske 
temaer om uddannelse, moral og etik.

Baggrunden for kultur som ”selvforvaltende” blev den 
drivende kraft fra 60’erne til og med 90’erne og var base-
ret på ideen om et mere komplekst samfund, hvor kultur 
snarere end kunst blev set som en force for social mani-
festation og sammenhold og et aktivt element til støtte 
for en mangfoldighed og multikultur.

Baggrunden for kultur som ”underholdning” er baseret 
på værdierne fritid, leg og adspredelse, som igen er ble-
vet et centralt aspekt af kulturbaseret på den enkeltes 

ef-terspørgsel på underholdning og de æstetiske ople-
velser, om end disse er baseret på et markedsstyret 
grundlag.

Baggrunden for kultur som ”økonomisk vækstgenera-
tor”, som i de forløbne 20 år mere og mere har placeret 
kultur som drivkraft for begivenhedsturisme, byforny-
else, job-skabelse og image. 

Modellen understreger det faktum at kunst og kultur 
skal påtage sig en central rolle i forandringsprocessen i 
bysamfundene såvel som i landdistrikterne. Modellen 
bygger også på værdien af de sidste 20 års kulturelle 
planlægning, hvor både teoretikere og praktikere nu ac-
cepterer kulturel planlægning som et alternativ til ho-
vedstrømningerne indenfor strukturel og sektoriel plan-
lægning.

Denne tendens er naturligvis velkendt i ECOC program-
met, der rent faktisk støtter tankegangen. I Danmark er 
der et voksende ønske om at placere kulturel udvikling i 
den samme portefølje som økonomisk udvikling og/eller 
byudvikling. I vores egen region er Herning, Randers, 
Horsens og Viborg ved at overgå til en mere integrerende 
politisk kurs ligesom andre kommuner har valgt kultur 
som et tværgående politisk område. Denne kombination 
af kulturel, økonomisk og infrastrukturel planlægning 
kan ses som en trend i regionen.

Modellen udfordrer traditionelle tankegange om kulturpo-
litik og placerer kunst og kultur i en dynamisk sammen-
hæng med andre vigtige vækstfaktorer i samfundet. Det 
er præcis dette mandat, som Aarhus Byråd i 2008 gav til 
Aarhus 2017.

Det er derfor en prioritet at være opmærksom på disse 
tendenser, bygge videre på de oplagte muligheder, som 
denne strukturelle tankegang åbner muligheder for, og på 
den anden side ikke opfatte kunst og kultur alene som et 
instrument til at opnå sociale eller strukturelle resultater. 
Dette er et dilemma, som de fleste byer forsøger at af-
finde sig med, og de fleste kulturarrangører kender til.

Vores håb er, at Aarhus 2017 overvinder denne umiddel-
bare modsætning, og vi formår at undgå de åbenlyse 
faldgruber, så kunst- og kultursektoren rustes til at tage 
del i forpligtende partnerskaber og endda indtage en le-
dende rolle.

Det drejer sig om at gå fra at have passive og reaktive 
roller til at agere aktivt og proaktivt - uden at miste den 
sunde fornuft og kritiske holdning til kulturelle og sociale 
spørgsmål. Dette kræver en dobbelt strategi, der skal 
beskytte det kunstneriske indhold i de enkelte program-
mer og projekter, men samtidig tillade, at man i kunsten 
arbejder strukturelt og tematisk med klynger af mar-
kedsdrevne projekter vedrørende specifikke mål. Vi må 
derfor kombinere ”armslængde”-principper med ”hands 
on”. Og vi sigter mod at støtte vores kunstnere og kunst-
institutioner, så de kan overleve i dette begrebsmæssige 
habitat. 

Aarhus Kommunes kulturpolitik har gennem de seneste 
knap 20 år bevæget sig i retning heraf med en satsning 
på kvalitet, med en aktiv rolle i påvirkning af kunst- og 
kulturlivet gennem egenaktiviteter, kontrakter og aktiv 
dialog med kulturinstitutionerne, men også med den 
mest udbredte anvendelse af armslængdeprincippet på 
lokalt plan i Danmark.

en ny kultuRPolitisk model
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EMPOWERMENT
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mangler forklaring txt

en ny kultuRPolitisk model

fra mikroprojekter til makro foranDring
fra kreative projekter til kreative miljØer
Hvis vi ønsker at maksimere værdien af de enkelte pro-
jekter, må vi sikre en proaktiv kontaktflade mellem de 
relevante sektorer og de relevante Aarhus 2017-projekter. 
Det handler om at sikre en støttende og imødekom-
mende tilgang efter 2017 for at minimere ”spildt poten-
tiale”, og at overførsel af viden og metoder til det eksiste-
rende og blivende er maksimeret gennem hele processen.

Et af de sædvanlige dilemmaer indenfor det kulturelle 
område er, at et mylder af små, uafhængige projekter har 
modtaget støtte til innovation og eksperimenter. Men de 
er som regel finansieret af kortrækkende midler, og enten 

ebber de ud, eller de mister kraft på grund af en mang-
lende langsigtet finansiering. En anden mulighed er, at 
de dyrker deres egen selvstændighed og ender med at 
blive isoleret fra det øvrige kulturliv.

En af udfordringerne i Aarhus 2017 er at sikre, at innova-
tion og metoder faktisk informerer og interagerer med de 
gængse ”strømninger” - uanset om det er retninger i lo-
kale forvaltninger, strukturer i virksomhederne, politikker 
indenfor kulturorganisationer eller i de store institutio-
ner. Hvis vi ønsker at inspirere, informere om muligheder 
for at skabe ændringer og udfordre eksisterende praksis 
og status quo, bliver vi nødt til at forholde os til begrebet 
systematisk forandring. Kreativitet skal være relevant 

for ”bureaukrati” og ”businesses” samt for den kulturelle 
sektor og i projekter.

Vores projekter vil have relevans i mange forskellige sam-
menhænge: Som en kunstart, som et lokalt projekt, som 
et kreativt projekt, som læringsprojekt, som et socialt 
projekt, som et ledelsesprojekt, som et kommunikati-
onsprojekt, som et økonomisk projekt. Ser man på det 
overordnede mønster af projekter inden for de europæi-
ske kulturhovedstæder, kan vi allerede se, at vi skal være 
i stand til at etablere en kontaktflade med projekter, der 
har et liv og en relevans, der rækker ud over oplevelsen i 
sig selv.
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nØDvenDige skriDt for at skabe kreative 
miljØer:

 ■ Vi ønsker at skabe, støtte og tilskynde til projekter baseret 
på netværk, og dermed engagere ressourcer og kompeten-
cer fra forskellige områder og samtidig skabe ny kulturel 
kapital, som kan geninvesteres. Vi ønsker ikke lukkede 
projekter i lukkede miljøer. Disse mikronetværk vil øge læ-
ring og udvikle nye muligheder.

 ■ Vi vil arbejde for at generere projekter, der udforsker natu-
ren, og som præsenterer potentielle kvaliteter og erfaring, 
som er relevante i en bredere sammenhæng.

 ■ Vi vil stræbe efter at skabe betingelser for en positiv kon-
frontation, hvor normalitet og vaner udfordres, og hvor en 
ændring af indhold, struktur og situation vil være påkræ-
vet. Vi vil ikke støtte en forlængelse af eksisterende praksis.

 ■ Vi vil engagere folk med forskellige baggrunde i vores egen 
organisation - kunstnere, lokale myndigheder, erhvervs-
folk, den kulturelle og kreative sektor, forskningsmiljøer og 
internationale organisationer for at skabe en mangfoldig 
organisation med et bredt vidensgrundlag.

 ■ Vi vil forsøge at udvikle vores personalestruktur og inter-
nationale organisation som et netværk med åben struktur, 
hvor vi kan supplere med personale fra kommunale afde-
linger og den kulturelle sektor og fra virksomheder - netop 
for at sikre et flow af viden og kontakter, og at erfaringer 
fra dette fælles undersøgende ”lab” kan genbruges i eksi-
sterende strukturer.

 ■ Vi ønsker at understrege indbyrdes afhængighed i stedet 
for at insistere på selvstændighed, og som en del af dette 
projekts centrale udfordringer skal forandringer ske på 
grundlag af spørgsmål og viden snarere end på grundlag af 
strukturel formalisme.

 ■ Vi har i vores ansøgningsproces arbejdet med kommunale 
forvaltninger for teknik og miljø, omsorg og sundhed, børn 
og unge, social og beskæftigelse samt økonomi og håber 
at de forsat vil indgå forpligtende i projekter og engagere  
 

 
 
 
sig i processer som et signal om forandringer og nye rela-
tioner.

 ■ Vi er helt overbeviste om, at hvis ikke disse relationer til de 
offentlige myndigheder udvides og intensiveres med an-
dre regionale og nationale organer, vil den potentielle ”so-
ciale fordel” af Aarhus 2017 forblive skjult, så der igen 
alene fokuseres på kvalitative resultater og optællinger. 
Og det er langt fra tilstrækkeligt, når vi ønsker at ændre 
tankegange og praksis og forandre strukturer.

 ■ Vi vil oprette en overvågningsenhed, der vil fungere som 
vores ”kulturelle tolke”. De engageres til aktivt at sikre, at 
vi lærer, mens vi udvikler, at vi reflekterer over de af vores 
handlinger, der allerede er planlagt, og på hvordan meto-
der, projekter og strukturelle aktioner kan overføres til en 
bredere kreds som inspiration og metode.

 ■ Fire overvågningsenheder vil erstatte en traditionel evalu-
eringsmetode, der primært ser på evaluering som en re-
fleksiv læreproces. Vi vil være på udkig efter ”next prac-
tice”. Vi ønsker en proaktiv proces. Vi vil inkludere forskere 
og praktikere og vil se på: kommunikation og information, 
de enkelte programmer, infrastruktur, organisation, res-
sourcer og metodologi.

 ■ Vi vil være reflekterende,afprøvende, spørgende og regi-
strerende, med 4-6 personer på hvert hold, vi håber at in-
ternationale studerende og eksperter indgår på disse hold. 
De vil fungere som vores hukommelsesbank og vores 
samvittighed
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Borgmester 
Jacob Bundsgaard (S)

 „En smuk sammEnhæng mEllEm ambitionEn 
om at blivE Europæisk kulturhovEdstad i 2017 og vorEs 

ambition om at aarhus spillEr En rollE intErnationalt. at aarhus 
blivEr Et stEd man kiggEr hEn når dEr skal tænkEs nyt, når man har brug for 

at få løst En udfordring. „vi har Et ambitiøst mål for frEmtidEn. [...] progrEss Er 
målEt. rEthink Er midlEt. 

rabih azad-ahmad (r)

„for at styrkE vorEs position Er dEt vigtigt at inddragE hElE aarhus. dEt Er Et projEkt for hElE 
aarhus by.

Aage Rais-Nordentoft (S)

„dEt Er min ovErbEvisning at allE dE hEr kommunEr som Er mEd - hElE vEjEn fra østkystEn til vEstkystEn - dE Er dEt 
altså ikkE for aarhus’ skyld. 

„dEn procEs, vi har valgt hEr i aarhus og i midtjylland, dEt Er at sigE hvad Er dEt vi kan, og dEt vi kan hvordan kan vi gørE dEt 
bEdrE og hvordan kan vi få allE mEd. 

Henrik Vestergaard (V)

„dEr findEs En Europæisk institution, dEr hEddEr Europæisk kulturhovEdstad, [...] og dEt går på skift mEllEm EuropæiskE landE. 
danmark har værEt vært én gang, dEt var købEnhavn dEr fik ærEn. kunnE man forEstillE sig at - når man nu vEd at i 2017 Er dEt 

danmarks tur igEn - at i danmarks næststørstE by sad dEr Et byråd og sagdE dEt var da uintErEssant. dEr har vi da ikkE nogEt at bydE 
ind mEd. vi synEs da ikkE, at dEr Er nogEt i vorEs by, dEr fortjEnEr at blivE brEdt ud, at blivE kommunikErEt ud til rEstEn af Europa som Et 

bidrag til dEn mangfoldighEd som Eu Er og skal værE. kunnE man forEstillE sig at dEr sad Et byråd og sagdE vi har nok andEt at brugE 
vorEs tid på. vi synEs ikkE dEr Er nogEt særligt i vorEs by. vi har i øvrigt hEllEr ingEn ambitionEr, vi vEd ikkE hvor vi vil hEn. dEt var hEldigvis 
ikkE tilfældEt tilbagE i 2007, da dEr kom Et forslag om at gørE tingEnE ordEntligt i forhold til kulturhovEdstad 2017, nEmlig at sættE 
noglE folk til, mEgEt tidligt, ti år før, at bEgyndE at tænkE ovEr, hvordan kunnE dEt så sE ud, hvordan kunnE aarhus blivE dEt. 
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Kulturrådmand 
Marc Perera Christensen (K)

„vi valgtE En procEs, vi valgtE En 
tilgang, som vi i dag kan høstE rigtig mangE frugtEr 
af. dEt var også En procEs, som skabtE udfordringEr, som skabtE 
dEbattEr. dEt havdE værEt nEmt for aarhus byråd, dEngang i 2008, at 
udskrigE Et tEma, sigE Et ord, formulErE En sætning og så brugE al vorEs EnErgi på 
at hældE mEning og indhold i dét statEmEnt. dEt villE vi ikkE. [...]

„når man sættEr sig mEd dEn hEr indstilling, siddEr mEd bilagEt, siddEr og bladrEr igEnnEm dEn 
mangfoldighEd dEr Er i projEktErnE, så blivEr man som byrådsmEdlEm i aarhus kommunE bEkræftEt i at 
vorEs valg af procEs var dEn rigtigE. 

jEttE jEnsEn (El)

”vi ønskEr, at borgErnE får mulighEd for i højErE grad at dEltagE aktivt i kulturlivEt, og at vækstlagEnE får noglE 
forhold, som gør at kulturlivEt også i højErE grad blomstrEr i aarhus”.

Jette Skive (DF)

„når dansk folkEparti Er gåEt mEd ind i hElE dEn hEr procEs, Er dEt blandt andEt fordi vi - på trods af sparEplanEr, på 
trods af finanskrisE - vEd at dEt ikkE nyttEr at nogEt som hElst, og at dEt ikkE givEr nogEn frEmdrift, at vi lukkEr os indE i 
os sElv og Er nEgativE. nEj, dEt Er nEtop nu dEt gældEr om at værE visionærE og sE ud i vErdEn. 

Lone Norlander Smidt (SF)

„vi skal lavE kultur for og mEd og til børn. så dEr hElE dEt intErkulturEllE børnEpErspEktiv. „vi vEd også at kulturEllE 
kompEtEncEr kan værE mEd til at brydE dEn nEgativE socialE arv. 

Laura Hay (V)

„kulturlivEt har lært os at vi skal tænkE stort, vi skal turdE tænkE nyt og vi skal turdE gEntænkE!  „hvis vi ikkE tør bEgå 
fEjl i forbindElsE mEd kulturhovEdstadsprojEktEt, så tør vi ikkE prøvE nogEt nyt. dEt tror jEg Er hElE forudsætningEn for at 
gEntænkE! 
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Vores bud på en Europæisk Kulturhovedstad er blevet udviklet i en tid, hvor vi med sikker-
hed kan sige, at vi deler spændingsfelter med mange andre europæiske byer. Det tema, vi 
præsenterer, indfanger kernen i vores proces, vores tid og vores by.

Efter mange hundrede timers workshops, debatter og diskussioner har vi aflæst en vilje 
til at træde et skridt tilbage, til at forstå forskellige perspektiver, til at genopbygge og ge-
noverveje eksisterende kulturelle og strukturelle modeller, til at udvide vores fortællinger, 
til at udfordre vaneforestillinger. Viljen til at lytte efter signaler i forhold til overbelastning 
og samtidig modstå trangen til nemme svar og kortsigtede løsninger. Dette projekt er en 
opfordring til at træde ind i spændingsfelterne, og finde nye løsninger i samarbejde. På 
den måde kan vi forhåbentlig finde en vej fremad.

Vi tilbyder vores ressourcer, vores by, vores netværk og vores økonomiske støtte til et pro-
jekt, der helt grundlæggende handler om at få mennesker til at engagere sig. Vi kunne 
finde et nydeligt, lokalt tema, som kunne præsentere vores by inden for trygge rammer, 
hvor vi kun ville være optaget af det lokale og satse på vores “unikke salgsargumenter” – 
men det ville for Aarhus virke lidt kynisk og poppet. I stedet har vi valgt et tema, der kan 
fungere som et samlingspunkt, som kræver at vi arbejder sammen og kræver, at vores ind-
sats er stærkt forankret i vores grundlæggende overbevisning. Samtidig tror vi på, at vi kan 
skabe en platform til dette tema. Vores universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner, 
vores stærke offentlige organisationer, vores kulturinstitutioner, vores sundhedssektor, 
vores miljø- og erhvervsvirksomheder er alle villige til at bidrage til denne dagsorden og 
arbejder allerede med konkrete projekter, som både gavner og drager nytte af vores tema.

Vores tema er ikke et brand, det er en puls. Temaets primære formål er at give liv til vores 
projekt, sikre at der sker en cirkulation af idéer, ressourcer og energi cirkuleres, og at til-
byde mennesker og organisationer en ramme som både inspirerer og udfordrer.

Vores tema er Rethink/Gentænk.

Tema: ReThink/genTænk
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Alt imens vi har været igennem de forskellige faser af vores forberedelse, har vi lyttet efter udsagn, som 
kunne sige noget om byens identitet - en autentisk selvbevidsthed, som ikke nødvendigvis findes i turistbro-
churerne eller på kommunens hjemmeside.

Vi har forsøgt at finde berøringspunkter mellem nutidens Aarhus og nutidens Europa - et perspektiv som 
virker vigtigt og påtrængende nok til at tiltrække og animere lokale ressourcer, og samtidig godt nok til at 
kunne bære dette projekt videre end blot til året 2017.

Og vi har ledt efter en overordnet ramme, som kunne passe til eller endda symbolisere ånden i Det Europæiske 
Kulturhovedstadsprojekt: en enestående chance, en ændring af synsvinkler, de åbne rammer.

For at finde et overordnet tema for et så komplekst projekt som dette, har vi haft forskellige perspektiver:

For det første må vores tema have en stærk forankring og reelt stamme fra de undersøgelser og spørgsmål 
processen har rejst. Temaet skal afspejle byens og regionens karakter og vinde genklang i tiden.

For det andet mener vi, at vores tema skal være tankevækkende og samtidig give plads til både fortolkning, 
debat og praktisk anvendelse. Temaet skal være ligeså klart og veldefineret, som det skal være fleksibelt og 
transparent, og det skal være operationelt inden for et programkoncept, der både er komplekst og dynamisk. 
Det vi behøver, er således ikke et fyrtårn eller et konstant signal. I virkeligheden er det langt vigtigere, at te-
maet kan vise en tænkemåde, og at det understøtter et fælles sprog end, at det blot kommunikerer.

For det tredje skal temaet kunne generere engagement og deltagelse, og nå ud til enkeltpersoner såvel som 
organisationer. Det er helt afgørende, at temaet giver mening i forskellige sammenhænge indenfor kunstver-
denen, erhvervslivet og den politiske arena. Temaet er en invitation til at deltage - ikke noget som på forhånd 
udelukker det uhensigtsmæssige.

Endeligt må temaet ikke blot tegne et billede af fremtiden eller af en verden, som vi ønsker at se den. Temaet 
skal fungere som en nøgle til fremtiden for byen og regionen. Det skal kunne forene divergerende politikker, 
forskellige kulturer og agere som platform for en fælles indsats.

ReThink/genTænk
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GENTÆNKNING SOM ET RESULTAT AF VORES PROCES
Som vi ser det, behøver temaet ikke at være unikt. Projektet derimod skal være unikt. Projektet skal møde os, 
hvor vi er og skubbe os i den rigtige retning. Vi har tidligere argumenteret for, at hvis dette projekt skal have 
nogen værdi, må det nødvendigvis forholde sig til sin kontekst. 2017 skal være et produkt af sin tid, sit miljø 
og sin proces. Et forhold, som på én gang er dialektisk og pragmatisk.

Derfor har vi været skeptiske over for at designe et tema, som blot ville øge vores chancer i en ”ansøgnings-
konkurrence” eller som ville medvirke til at fastholde status quo.

I stedet har vi bestræbt os på at lytte til, hvad der er blevet sagt, forsøgt at læse mellem linjerne og fortolke 
temaer fra vores workshops, seminarer og møder i forhold til både en national og global diskurs. At disse ni-
veauer i høj grad er forbundne er selvindlysende.

Vi har stor respekt for Den Europæiske Kulturhovedstad som en institution og et projekt, der har formået at 
hvivle op i det kulturelle landskab, og som kan inddrage problematiske emner og konfrontere vigtige sam-
fundsspørgsmål. En stigende del af disse samfundsspørgsmål findes tilsyneladende ikke kun i vores egen 
virkelighed, men er en del af virkeligheden mange steder i Europa. Når vi nærmer os opgaven med at skulle 
finde en overordnet fortælling for dette projekt, foreslår vi et tema, der netop handler om øget bevidsthed og 
om konfrontation. For byen, for kunsten og for det enkelte menneske.

I lyset af resultaterne fra vores workshops, seminarer og besvarelser fra kortlægninger og analyser ser vi et 
generelt ønske om at gå meget længere end blot til profilering og undersøgelse af bredere problemfelter og 
emner som miljø, kultur og sociale spørgsmål.

Museer forsøger at redefinere og genopdage fortiden på en måde, som er relevant for fremtiden. Byplanlæg-
gere arbejder på at skabe nye forbindelser til både isolerede bydele og fjerne områder. Kunstnere arbejder på 
at udforske forholdet til klimaspørgsmål og nye miljømæssige advarselstegn. Socialarbejdere leder efter al-
ternative måder på at igangsætte unge arbejdsløse. Aktivister afsøger nye platforme for kritiske og konstruk-
tive sociale bevægelser. Miljøforkæmpere ønsker mere end blot at genbruge og genanvende. Unge ser sig som 
bidragydere i forhold til et demokratisk underskud. Erhvervsledere diskuterer nye modeller for social ansvar-
lighed og socialt bevidst kapitalisme. Ældre medborgere opdager, at tilværelsen som pensionist ikke står i 
vejen for udfoldelse og deltagelse i samfundet. Bibliotekarer vælger at redefinere sig selv og genkonfigurere 
deres funktion i det åbne læringssamfund.

Disse mange forsøg på at gentænke - inden for rammerne af aktørernes egen praksis og sociale og kulturelle 
dagsordener - giver os et veldokumenteret og legitimt tema.

ReThink/genTænk
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GENTÆNKNING AFSPEJLER TIDEN
Dette projekt er blevet født i en krisetid. I løbet af de første ti år af det nye årtusinde er vi blevet konfronteret 
med en række kriser, hvis følger i høj grad er til stede i vores hverdag, men hvis oprindelse eller årsag synes at 
være uden for rækkevidde.

Som kandidatby til Kulturhovedstadsprojektet befinder vi os i en tid, der domineres af en række store pro-
blemstillinger, som udfordrer vores forestillinger om miljøet, etikken, kulturen såvel som vores byer og vores 
samfund. Disse udfordringer er kendetegnet ved, at de ikke tilhører nogen, men at de påvirker os alle sam-
men. Deres eksistens er åbenlys, men at løse problemerne har vist sig at være ekstremt vanskeligt. Dette må 
være gentænkningens tid.

Gentænkning midt i en finansiel og økonomisk krise.

Finanskrisen i 2008 og de økonomiske eftervirkninger er blevet kaldt den værste recession siden depressionen 
i 1930’erne.

På helt lokalt niveau er denne krise både akut og tydelig - uanset om vi opfatter krisen som historisk eller ej. 
Tusindvis mister deres arbejde, familier rammes hårdt, og fremtiden for hele lokalsamfund bliver usikker, og 
offentlige budgetter beskæres.

Fra et dansk perspektiv ser vi, at nogle europæiske lande oplever langt værre konsekvenser. Og idet vi natur-
ligvis håber på en hurtig genopretning, er vi på én og samme tid opfyldt af medfølelse og egeninteresse. For 
vi har ikke brug for flere beviser på, at vores fremtid afhænger af et økonomisk system, som ikke tager sig af 
landegrænser - og andres fremtid også er vores fremtid.

Som borgere, som forbrugere eller som kulturarbejdere leder vi efter tegn på enten bedring eller yderligere 
nedgang, men vi er ikke i stand til at læse dem. Vores forståelse af værdi er i dén grad et spørgsmål om 
overbevisning.Sociale, moralske og politiske eftervirkninger er dele af denne recession, og er konkrete impli-
kationer for en Kulturhovedstad.Men især spørgsmål om social marginalisering, om en generation af desillu-
sionerede unge, om isolerede områder på landet og i byen er lige så virkelige hos os, som de er overalt i Europa.

At sætte ‘gentænk’ på dagsordenen dækker mange aspekter: at finde nye økonomiske samfundsmodeller; at 
afbalancere sociale og kapitalistiske begreber; at omstrukturere velfærdssamfundet; at finde nye modeller, så 
kulturinstitutioner kan overleve i et miljø, hvor det offentlige trækker sig ud af kultursektoren; at udnytte 
mere social og kulturel kapital; udfordringen i at se på kunst og kultur og byer i forhold til vækstmodeller. 
Dette er vores virkelighed i 2017.

ReThink/genTænk
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GENTÆNKNING MIDT I EN KLIMAKRISE
Indtil for ganske nylig blev effekten af udledning af drivhusgasser og idéen om den globale opvarmning - lige 
så ubegribeligt som det er usynligt - afvist af mange. Dette har i dag forandret sig uigenkaldeligt. Forudsigel-
ser om forandringer af det globale klima, om verdenshavenes stigende vandstand og om humanitære kata-
strofer, som klimaforandringerne fører med sig, opfattes ikke længere som et politisk ladet skræmmebillede, 
men som en reel og påtrængende trussel og et krav om handling.

Dette scenarie ændrer allerede verden omkring os. Og denne nye virkelighed tegner sig stadig mere tydeligt, 
når medierne giver os forfærdende billeder af bølger, vind, regn og tørke, som skaber ødelæggelser for sam-
fund og for mennesker.

Med værtskabet for FN’s klimakonference i december 2009 blev dette tema placeret endnu højere på dagsor-
denen i den danske bevidsthed. Og det danske formandskab understøttede endda vores selvopfattelse som 
førende inden for bæredygtighed samt vores tro på, at et lille og ansvarligt land kan gøre en forskel i den 
globale arena.

Men de politiske resultater af konferencen blev ikke modtaget positivt. Og mens verdens ledere forlod hoved-
staden, blev et forsigtigt håb erstattet med desillusion.

Dette emne - såvel selve klimaforandringerne som de manglende løsninger - berører hele landet. Og især for 
en region som har specialiseret sig i vedvarende energi, og som er hjemsted for verdens førende virksomheder 
inden for vindenergi, må vi tro på, at vi har en rolle at spille - men også et ansvar at påtage os.

Vi er tvunget til at genoverveje vores brug af ressourcer og måske forstå vores forhold til naturen på en ny 
måde. Og det er uundgåeligt, at spørgsmålet om storbyernes udvikling her viser sig som et centralt paradoks 
både i Europa og på globalt niveau. Storbyerne er både kilden til problemet, og samtidig der hvor vi skal finde 
konkrete løsninger.

Denne udfordring - lader det til - er ikke alene politisk, økonomisk eller teknologisk. Krisen rummer spørgsmål 
om ansvar, om personlig frihed og om forholdet mellem industrialiserede lande og udviklingslande, og klima-
krisen er i særdeleshed også en kulturel og moralsk udfordring. Og ét svar på klimaets forandring kunne være 
at indføre et forandringsklima.

ReThink/genTænk
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GENTÆNKNING I EN TID MED INTERKULTURELLE KONFLIKTER
Et årti med interkulturel konflikt, som igen og igen får nyt liv af både voldelige og verbale slagsmål, har haft 
en massiv indflydelse på politiske dagsordener, på lovgivning og på den offentlige debat overalt i verden.

At vælge side mellem voldelige ekstremister og tilfældige forbipasserende, burde ikke være svært. Og konflik-
ten mellem demokratisk kapitalisme og religiøs fundamentalisme - eller et hvilket som helst modsætnings-
forhold, vi lægger vægt på - er klart for de fleste mennesker overalt i verden. Men at enes om årsagssam-
menhænge og dynamikken i disse begivenheder, at definere omfanget og bredden af konflikten, virker 
umuligt og er måske samtidig en del af selve problemstillingen.

At knytte forbindelser mellem årsag og virkning er svært. Konflikter, som udløses af selv den mindste uover-
ensstemmelse, er måske forbundet med en uforsigtig reducering af nuancerne og en afvisning af detaljer og 
forskelle.

Fysiske virkeligheder, medieskabte forestillinger og forestillinger om virkeligheden væves sammen og mødes 
tilsyneladende tilfældigt, og sandhed er et ord, som bliver stadig mere strategisk.

Aarhus blev konfronteret med denne globale virkelighed i 2005 efter de meget omtalte 12 karikaturtegninger 
af profeten Mohammed, som blev offentliggjort i Jyllands Posten, en avis med hovedsæde i Aarhus. Byen er 
på den måde blevet en del af denne store kulturelle, religiøse og politiske konflikt, og da ikke alene avisen, 
men også nogle af de allerførste modstandere er fra Aarhus, er vi nødt til at tage denne erfaring til os og ac-
ceptere den som en del af vores fortælling. Vores by er ikke en passiv tilskuer.

Mens idéen om det multikulturelle samfund ikke længere virker brugbar, og mens forestillingen om det mo-
nokulturelle uundgåeligt vil føre til udviklingen af parallelsamfund, kan begrebet om det interkulturelle måske 
tilbyde den eneste vej til forståelse og dialog. Både på tværs af grænser, mellem kulturer, og mellem forskel-
lige politiske verdenssyn. Behovet for at forstå, debattere og kultivere disse forskelle - de ydre såvel som de 
indre - udgør en tredje problemstilling, som er uundgåelig for dette projekt.

ReThink/genTænk
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GENTÆNKNING I STORBYEN
Foruden disse tre universelle og tilsyneladende helt grundlæggende kriser har en række urbane, sociale, kul-
turelle og strukturelle problemstillinger domineret de senere år og yderligere understreget en gennemgående 
strukturel fastlåsthed og et tilsvarende behov for en kulturelt baseret udforskning.

For få år siden afslørede optøjer i adskillige europæiske byer, at byers tilstand ikke kun var udtrykt i boligpriser, 
café latte og byens natteliv. Foruden marginaliserede grupper, standardiserede byrum og en usikkerhed om-
kring begrebet om det offentlige rum har et århundrede med urbanisering resulteret i en fornægtelse af na-
turen og en adskillelse af by og land. Dette er særdeles klart i vores region - og særligt påtrængende i det 
hurtigt voksende Aarhus.

Det demokratiske underskud. De demokratiske strukturer i Danmark synes veludviklede. Her er blandt andet 
en lang tradition for andelsbevægelser, foreningsliv, interesseorganisationer og en omfattende mængde af 
ikke-formelle uddannelser. Der er intet tegn på, at borgere – unge som gamle – bliver mindre bekymrede over 
samfundsforhold. Skuffede og desillusionerede, og med en følelse af urban desperation, der i stigende grad 
glider ind i vores opfattelse af urbanitet. Af en eller anden grund er finesserne i vores demokratiske system 
ude af trit med borgernes engagement i samfundet. Der er en klar dissonans mellem borgernes vilje og pligt 
til at deltage i samfundet og de muligheder samfundet stiller til rådighed for deltagelse. Det er nødvendigt at 
gen-engagere lokalsamfundene gennem nye rammer for borgerinddragelse.

GENTÆNKNING I EN KRISETID SOM AFSÆT FOR AARHUS 2017
Disse kriser vedrører andet end blot finansiel regulering, biobrændsel og ytringsfrihed. I deres virkning og i 
deres årsag er de universelle. De påvirker mange, men tilhører ingen. De er på én gang systemiske og kultu-
relle. De er ikke begrænset til et enkelt sted, men er til stede alle vegne. De er de store fortællinger i vores tid, 
og de kan fortælle os noget grundlæggende om vores plads i verden.

Igennem forløbet af de fire faser i vores forberedelsesproces har disse spørgsmål gennemsyret de tematiske 
grænser for vores workshops og seminarer, og de har påvirket debatternes dagsorden. Folk er optaget af disse 
problemer - selv når vi diskuterer fremtiden for vores lille del af verden. Da vi tidligere nævnte en underlig-
gende følelse af ansvar, var det, det vi mente. Men kan vores by påtage et ejerskab i forhold til dette tema? 
Og kan den håndtere dette tema? Vi er overbevist om, at Kulturhovedstadsprojektet giver os inspirationen og 
samtidig retten til dette tema.

Vi er også overbevist om, at vores by og vores region støtter temaet, og at vi har tilstrækkelige udgangspunk-
ter, hvor dette tema giver mening. Ikke kun for året, men for vores platform for forvandling - og for et euro-
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pæisk fokus. Når vi ser på vores by og på vores region nu, på de beslutninger, som tages, og på de ressourcer, 
vi håber at inddrage i projektet, må vores valg af tema genlyde af fremtidsvisionerne fra vores interessenter.

I vores byudviklingsprojekter arbejdes der med gentænkning af det offentlige rum. Vi gentænker både de fy-
siske og de digitale rum, vores universiteter gentænker deres grundlæggende strukturer, arbejdsfelter og re-
lationer til byen og til omverdenen. Vores fremtidige hospital gentænker idéen om sundhed og behandling, 
vores energisektor, som er førende i verden inden for vindenergi, gentænker energiressourcer. Vores byråd 
implementerer nye former for skoler og uddannelsesinstitutioner, nye former for beboercentre, nye arenaer 
for dialog, nye former for biblioteker og museer, nye centre for miljømæssig innovation.

Vores temaer er blevet testet og udfoldet både på vores visionsseminarer, i vores politiske fora, i dialog med 
borgerne, sammen med erhvervslivet og ikke mindst hos vores samarbejdspartnere. Der er stabil og solid 
opbakning. Vi har valgt et tema, som er inkluderende snarere end ekskluderende. Og vi glæder os ved tanken 
om, at dette projekt søger at tilpasse sig de ressourcer og motivationer, som driver hver person eller organisa-
tion i stedet for at bede andre om at tilpasse og indordne sig.

Det er så åbenlyst, at ordet gentænk mangler en drivkraft. Vi ved, at det bør være gentænk ”noget”. Og vi 
holder fast i, at denne måde at møde verden på, må være baseret på en stærk, indre motivation. At gentænke 
kan ikke være en passiv handling - det er nødt til at handle om, hvad du tror på, og hvad du har at bidrage med.

Gentænk eller rethink er et slogan, som kan anvendes inden for en kompleks og foranderlig projektramme. 
Gentænk er stærkt forankret i vores forberedelsesproces og i de egenskaber, som kendetegner byen og regio-
nen i dag. Gentænk kan engagere mennesker med forskellige forudsætninger, sprog, aldre og fagligheder og 
forene organisationer med meget forskellige arbejdsområder. Gentænk kan katalysere handling, samarbejde 
og deltagelse. Gentænk kan kommunikeres klart, og det kan genkendes både lokalt og internationalt

Med dette tema slår vi fast, at Aarhus 2017 ikke handler om at fremvise kunst baseret på et slogan. Det 
handler i stedet om at udvise motivation, evner og deltagelse på grundlag af engagement og motivation. 
Gentænk er tidens kulturelle imperativ, det er et krav om kritisk kreativitet såvel som samarbejde og medbor-
gerskab.

Naturligvis vil GENTÆNK ikke blive ved med at være GENTÆNK. Gentænk er nøglen til vores gentænk-sprog 
og til vores gentænk-værktøjskasse. Gentænk vil blive: gen-kortlagt, gen-forbinde, gen-brug, gen-opbyg, 
gen-design, gen-opdag, gen-fortæl… og meget mere.

ReThink/genTænk
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RETHINK

2017 has chosen the notion of “Rethink” as the core “value” for our 

project.  In our project this is the common mindset we wish to pervade 

and influence our project “Rethink” must infiltrate the concepts, the 

projects, the artists the local communities the schools, the audiences 

and the media. Everyone we will be working with - who will either ac-

tively engage themselves in the project or simply observe. 

We believe that a common mindset is more important than a classical 

“theme” which more often than not ends either as a branding slogan 

which only symbolically influences projects and acts as a major um-

brella terminology –hype -  rather than a solid platform for individual 

projects.

From the concept of RETHINK we are developing a RETHINK LAN-

GUAGE which both expands the concept and makes it more applicable 

and more precise to specific actions/projects. This we call our RETHINK 

GLOSSARY. A glossary we will use as well as encourage the use of. 

In THE NEXT EDITION, we will develop this to make our RETHINK 

DOGMA. Until then, her are some key terms:
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RETHINK
The act of reconsidering past and present practice in the light of experi-

ence, in the context of changed circumstances and with the wish to 

enable different futures. Rethink en-gages with the established, the 

accepted, the institutionalised and challenges the premises – ethical, 

structural, technological, environ- mental, cultural, political and eco-

nomical. 

RE-MAP
Remapping is necessary in order to have an understanding of our cur-

rent situation, environment, resources and potential. Remapping is 

revising existing maps and has included many “re-mappings” of Eu-

rope, also on the levels of cities and neighbourhoods. This mapping 

includes mind mapping, psycho geography, community mapping and 

network mapping. These are all used in the broader concept of “cultural 

mapping” which we practice and which is the starting point of “cultural 

planning”. 

RE-MIX
We laud the healthy mixing of technologies, values, art forms and cul-

tures. We want for hybrid formats and expressions. But we also want 

to ensure the development and survival of traditional arts and cultural 

formats exposed to conscious remixing and adaption without loosing 

the essence. Whether in popular music, literature, visual arts, the 

reformatting and the remixing stimulates niches and styles thus sup-

porting broader cultural diversity.

RE-CONNECT
Our modern welfare state releases us from responsibilities within the 

community, and in our personal relationships. We need to re-connect 

and de-institutionalise. This is particularly the case with the elderly 

and the physically and mentally disabled. It is also true with the urban 

segregations based on marginalisation or the zoning policies, which 

have not only separated industry from recreation and shopping, but 

have also separated communities from each other. 

RE-USE
The basic acceptance of the necessity to re-use on a daily and personal 

level should support and encourage re-use on a manufacturer level. 

Continuous support of manufacturers, who work with new ways of 

transforming electrical goods, household articles, clothes etc. into new 

products, and the re-use of empty buildings and areas, which might be 

utilized for temporary or cultural purposes.

RE-CYCLE 
Recycling is processing used materials regarded as waste into new prod-

ucts, in order to prevent waste of potentially useful materials, reduce the 

consumption of fresh raw materials, reduce energy usage, reduce air and 

water pollution by reducing the need for "conventional" waste disposal 

and lower greenhouse gas emissions as compared to virgin production. 

Recycling is a key component of modern waste reduction and is the third 

component of the Re-use, Re-cycle and Re-create trilogy.

RE-CREATE
The act of renewing and reviving existing work, in order to give the 

work a contemporary relevance. Recreating is also creating environ-

ments - whether they are virtual, live, theatrical or musical. Environ-

ments which go further than mere interpretations, but approach the 

act of recreation as part of a more radical and fundamental process.

RE-STRUCTURE
The act of deconstructing and restructuring organisations, sectors and 

systems - public as well as private – those fundamental to the process 

of enabling change in any long term context. Creating structures which 

meet the challenges of being open, transparent, dynamic and respon-

sive – qualities that are pre requisites to changes that are made to last.

RE-NEW
Is necessary as a continued process, and relevant for cultural structures 

as well as city and company structures. Renewal demands a fully inte-

grated approach to change. Renewal of communities requires both 

physical and non-physical processes, where human values and motiva-

tion is included. This is a mindset as well as a rebuilding - a revitalisa-

tion as much as it is a refurbishment.  

RE-ENGAGE
Ensuring that both creators and the general public are engaged in cul-

turally driven processes. Re-engaging with communities is a major 

task for cultural institutions and re-engaging citizens to take on more 

responsibility is one of the challenges of democracy. 

RE- VITALISE
Investment of energy and knowledge into tired, worn out systems, or-

ganisations and communities and to stimulate the parts that are either 

healthy or ready for reorganisation. 

RE-TELL
Finding new perspectives, new media and a new language to relate 

history and heritage and through these create a new awareness and 

understanding.

RE-DESIGN
Using new materials to allow a redesigning of products, or to take tra-

ditional designs and objects and use new technology, aesthetics and 

methods to improve them in a contemporary context.

RE-DISCOVER
Discovering old assets, and assigning new values to them. Assets that 

might once have been liabilities. Confronting past issues, which have a 

traumatic legacy or moral repercussions. Revisiting childhood haunts 

and forgotten places. Rediscovering old relationships and possibly re-

kindling them. 

RETHINK
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Vi har argumenteret for, at dette projekt er et projekt for forandring, som har et perspektiv 
på et årti: 2009 - 2020. Det tema, vi har valgt - ”Rethink” - understreger dette. Naturligvis 
er nøglen til projektet året 2017, der fungerer både som en realisering og som en forløsning 
– en platform for præsentation af selve programmet. Kort og godt - en kulmination. Vi 
er også forpligtet til at skabe varige ændringer. Her er arven fra vores program måske det 
vigtigste.

Denne arv har en række aspekter: bedre kulturel infrastruktur, stærkere lokale og regio-
nale netværk, et højere niveau af viden og kompetencer, centrale internationale relationer 
og partnerskaber, tværgående relationer mellem kulturelle aktiviteter og andre sektorer, 
bedre styring og højere kvalitet i den kulturelle sektor og større kunstneriske ambitioner  
– samt et ændret tankesæt!

Vores mål er at sikre, at vigtige programmer og projekter er tilstrækkeligt forankret under 
Aarhus 2017 så de vil være i stand til at overleve følgerne af en ”Capital of Culture”, noget 
som altid vil være en udfordring. Processen med at sikre forankringen af projekterne hos 
interessenter vil være afgørende i denne proces. Vores strategi er at sikre, at denne proces 
er indlejret i planlægningen af selve programmet.

Vi mener ikke at vi kan sikre en høj grad af bæredygtighed i vores programmer udeluk-
kende på resultaterne af et år alene. Derfor vil mange af de vigtigste af de programmer, 
vi igangsætter og støtter, blive afprøvet og udviklet i årene 2013-2016. Ligeledes vil ud-
dannelses-og udviklingsprogrammer, etablering af netværk og kompetenceudvikling blive 
gennemført i denne periode. Som vi har påpeget, er der et klart behov for at handle nu for 
at skabe en stærkere kulturel kapital i byen og regionen. Ja, gen-tænkning skal føre til en 
gen-strukturering, gen-organisering, gen-vitalisering, gen-justering og en gen-tilslutning. 
Så vores programstruktur for Aarhus 2017 bygger på overbevisningen om, at projektet skal 
bygges op over en årrække, og at den forberedende periode er nøglen til vores program, og 
nøglen til at sikre, at langsigtede og overordnede mål kan opnås.

pRogRamkoncepT
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ET PROGRAM I FIRE FASER MED FOKUS På 
STRATEGISKE PROJEKTER 2013-2017
På en tidslinje, har vi disponeret programmet i 4 faser:

 ■ En periode på 3 år med "kortlægning og analyse" fra 
2009-2011 - vores gen-tænketank

 ■ En periode med 4 års udvikling og strategiske projek-
ter fra 2013 til 20016 - vores gen-tænke laboratorie- og 
gentænk workshop

 ■ En periode med et intensivt og festligt officielt pro-
gram i 2017 - vores gentænknings-manifestation og 
gentænkningsfest

 ■ En periode med gentænkning og genkonsolidering 
2018-2020

Vi mener at alle faser er nødvendige i dette fire trins 
programkoncept, men at anden fase er nøglen til vores 
projekts succes.  

Resultatet af denne fase er for os ikke blot forberedelsen 
af 2017 projekter, men også et program, der omfatter 
investering i infrastruktur, investeringer i udvikling af 
programmer til den kulturelle sektor og en investering i 
opbygning af netværk, partnerskaber og internationale 
kontakter samt lancering af nye begivenheder og pro-
grammer.

Det er derfor, vi giver disse strategiske programmer, vo-
res fulde opmærksomhed i den første ansøgningsrunde.

Vores gen-tænke laboratorium/værksted 2013-2016 har 
otte overordnede strategier, som er beskrevet tidligere. 
De er grupperet som følger:

INFRASTRUKTUR
 ■ En strategi for at udvikle en bedre kulturel infrastruk-

tur 2013-2017

 ■ En strategi for byprojekter, der forholde sig til Aarhus 
2017 som en støtte til vores projekter og til livskvalite-
ten i vores by, 2011-2017

VIDEN, NETVÆRK OG EKSPERTISE
 ■ En strategi til at forbedre vidensgrundlaget for vore 

kunst/kulturinstitutioner 2013-2017

 ■ En strategi til at forbedre og støtte publikumsudvik-
ling 2013-2016

 ■ En strategi til støtte for de kreative erhverv 2103-2107

 ■ En strategi til støtte for internationalt samarbejde 
2013-2017

KREATIVITET
En strategi til udvikling af festivaler 2013-2016

En strategi for de enkelte centrale projekter for 2017

Selv om det er parallelle strategier, vil der være klare og 
naturlige forbindelser mellem dem.  Især vil mange af 
infrastrukturprojekterne blive vigtige platforme for nye 
programmer og projekter, efterhånden som de er fær-
dige. Tilsvarende vil kompetenceudvikling og netværks-
opbygningen også generere programmer og projekter.
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AARHUS 2017: ET PROGRAM BASERET På 
GENTÆNK 
Vi har besluttet ikke at begrænse begrebet kultur 
ud fra en specifik måde at tænke vores program på. 
Definitionen af vores program er åben. 

Men vores kriterier er ikke. Vores tema gentænk kræver, 
at vi er både konkrete og specifikke. Når vi har valgt 
rethink, har vi også valgt et stærkt filter – et stærkt 
perspektiv. Vores program er defineret af en attitude 
– et tankesæt – snarere end en smal og dermed 
ekskludrende definition af et program.

På den anden side taler vi ikke for et ”alt er muligt”-pro-
gram. Vores program vil kun indeholde projekter, der 
bruger og fortolker gentænk i forskellige sammenhænge, 
hvor gentænk er brugt i processerne. Vores ambition er 
at producere et program med et fælles tankesæt. 

Det er nødvendigt at have mere end et tema. Vi er nødt 
til at være i stand til at udvikle koncepter, og ikke bare 
bruge gentænk som et filter, men også som en drivkraft 
for programmet. Fra gentænk-temaets udgangspunkt, 
udvikler vi også vores gentænk-sprog, som løfter kon-
ceptet til et mere struktureret niveau.

pRogRamkoncepT
ET PROGRAM MED TRE OVERORDNEDE 
PROGRAM PLATFORME OG TI TEMAER.
KULTUR SOM MILJØ – KULTUR SOM MORAL 
OG VÆRDIER – KULTUR SOM KREATIVITET
Vores programkoncept er et direkte resultat af vores 
mål, vores proces og vore forventninger. Vi har designet 
vores programtemaer på baggrund af det kultur-koncept, 
som vi føler, er relevant for vores projekt og for vores tid. 

Vi har påbegyndt vores proces ved ikke bare at inkludere 
kunst- og kultursektoren – vi har benyttet en langt mere 
inklusiv og bymæssig tilgang til at definere kultur – kul-
tur som miljø, kultur som moral og værdier, kultur som 
kreativitet.

Disse tre koncepter er udgangspunkter for vores Aarhus 
2017-program, og vi bruger dem til at strukturere vores 
programmer. Vi er naturligvis klar over, at de alle er na-
turligt forbundne, men lad os ind til videre holde det en-
kelt. Disse tre definitioner har også den fordel, at med 
forskellige ”perspektiver” er vi i stand til at tage fat på 
forskellige problemstillinger, men også at inkludere for-
skellige sektorer. 

Vi ser disse tre kulturelle platforme som naturligt over-
lappende fænomener, men de giver os tre grundlæg-
gende perspektiver på, hvordan vi skal se og forstå et 
kulturelt koncept – og det oversætter vi til et kulturelt 
program.

 Vores tre program-platforme består af ti programmer, 
der er mere specifikke. De hjælper os til at strukturere, 
kommunikere og præsentere vores program. De er na-
turligt integrerede, men vi har besluttet at fastholde 

dem som individuelle ”tråde”. Vi er selvfølgelig klar over, 
at projekterne vil forbinde temaerne, og understrege, at 
de er komplementære.

Det er dog klart, at hver af disse tre program-platforme 
tiltrækker og muliggør et fokus, der skaber både en 
mangfoldighed i tilgangen, i sproget og i målgrupperne. 

Vores program er skabt i lokalsamfundene og med et 
internationalt/europæisk perspektiv. Dette er markeret 
som to grundlæggende dimensioner i ECoC-projektet, og 
repræsenterer faktisk vigtige udgangspunkter for en re-
levant programstruktur.

 Man kan se i de følgende diagrammer, hvordan vi har 
udviklet vores programlogik.
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AARHUS 2017: TRE OVERORDNEDE 
PROGRAMMER

ET: AT GENTÆNKE BYEN
Vi kommer til at arbejde med byen fra et regionalt per-
spektiv, der – som vi har forklaret – omfatter en ekstremt 
omskiftelig natur, hvor både bymæssige og landlige te-
maer og dagsordner er stærkt forbundne. Vi ser en 
åbenlys fordel i at arbejde med begge elementer, i et 
forsøg på at gentænke forståelsen af byen og landet i en 
post-industriel ramme.

Byen som en kontekst i sig selv er faktisk vores overord-
nede kulturelle forum, og vores program bliver baseret 
på arbejde i det offentlige rum. Programmerne vil helt 
naturligt foregå i kunstinstitutioner, på skoler og så vi-
dere, men vores hovedkurs er at arbejde i det offentlige 
rum, og derfra skabe forbindelser til vores institutioner 
og til lokalsamfund. 

Vores gentænkning af byen konfronterer Richard Sen-
netts koncept, den opdelte by, som en metafor, der skal 
være udgangspunkt for vores gen-konstruktion og gen-
tilslutning af bydelene.

Det kulturelle landskabsprojekt ser på fænomener i 
landskabet fra forskellige perspektiver, som landskaber, 
mindeskaber, mediaskaber, naturskaber, fremtidsskaber 
og - som kunstskaber. 

Projektet ”Den Åbne By” ser på potentialet for at arbejde 
kreativt i byen, med procesdrevne programmer og pro-
jekter, der dækker over både offentlige langtidsinveste-
ringer, spontan brug af det offentlige rum, og mere 
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GENTÆNK 
BYEN

GENTÆNK 
KREATIVITET KUNST & KREATIVE ERHVERV

BY- & LANDSKABER

BÆREDYGTIGHED, DEMOKRATI, 
BORGERSKAB & MANGFOLDIGHED

BØRN & UNGE

DEN EUROPÆISKE DIMENSION

GENTÆNK

GEN TÆNK

GEN KORTLÆG

GEN FORTÆL

GEN BRUG

GEN FORBIND

GEN DESIGN

GEN OPBYG

GEN STRUKTURÉR

GEN LÆR

GEN OMDAN

GEN ORGANISER

GEN ENGAGÉR



16

strategiske forsøg på at ændre vores syn på det offent-
lige rum.

Projekter der handler om at finde gemte steder, at åbne 
ubrugte og ukendte rum, og at arbejde med lokalsam-
fund om at blive en del af byen igen. Elementer som 
kvarterer, gadekultur, midlertidige, flydende og mobile 
rum optræder ofte i dette projekt.

Det tredje program ”Den legende by” fokusere på at se 
på byen fra en fysisk vinkel, som leg, bevægelse, interak-
tion og animation. 

Det fjerde perspektiv vi har valgt er byen som et sted, 
hvor der findes en kollektiv tradition for historie og min-
der. Disse projekter understreger både nye metoder til at 
arbejde med koncepterne, og til at se på forskellige for-
tælleteknikker, individuelle fortolkninger og levende 
kulturarv snarere end bare at berette. Programmet ar-
bejder med hele regionen, hvor nye linjer, ruter, stier og 
spor bliver genopdaget, genfortalt og kortlagt på ny. 

TO: AT GENTÆNKE VÆRDIER
Vi har motiveret vores temavalg gennem erkendelsen af, 
at vi er nået til et paradigmeskift, hvor det er nødvendigt 
at revidere vores værdier i sammenhæng med både glo-
bale og lokale problemstillinger – og hvor begrebet fælles 
værdier er mere relevant end nogensinde. 

Aarhus 2017 fokusere på værdier, som på mange måder 
er direkte relevante og brugbare for byer.  Byer som ste-
der, hvor moral, etik og principper ikke bare er uhåndgri-
belige begreber, men hvor de ramler sammen med hver-
dagen, og hvor kulturelle vaner, kvarterer, offentlig 
transport og sociale politikker støder sammen med be-
greberne. 

pRogRamkoncepT
Det bliver i højere grad forventet af byer – ja, faktisk 
krævet – at de forholder sig til kerneværdisæt, som en 
del af byernes basale rammer. De tre værdier mangfol-
dighed, demokrati og bæredygtighed er alle nødvendige 
for forståelsen af byen og kulturen. Vi føler også, at de er 
håndterbare, at de igen henvender sig til bestemte dele 
af samfundet, og involverer forskellige dele af lokalsam-
fundene. 

Det er centralt for vores programmer, at vi sikrer dialog, 
research og debat gennem de store konferencer, der er 
relevante for programmerne. De vil alle have stærke 
europæiske og globale perspektiver.  De er centrale for 
vores laboratorium-koncept, de er midlet vores by skal 
bruge for at blive en platform for åbne debatter og åbne 
sociale laboratorier, hvor inkluderende designprocesser, 
brugerdrevne processer og inddragende programmer er 
drivkraften. 

Disse programmer tester gyldigheden af gentænk, og 
kræver af os, at vi omdanner gentænkningen til hand-
ling. Programmerne gennemsyrer vores tid, og foregår i 
skoler, forsamlingshuse, landsbyer, sociale boligområder 
og i mødelokaler.

Det er også her, vi forsøger at lave pilotprojekter, med 
stærkt engagement og deltagelse fra lokalsamfundene.

TRE: AT GENTÆNKE KREATIVITET
Dette program er udgangspunkt for ethvert kulturelt 
projekt, og dette er ingen undtagelse. Vores kreativitets-
platform har tre programmer, der på mange måder, sag-
tens kunne slås sammen, eller for den sags skyld udvides.

Kunstarterne, de digitale kunstarter, de kreative erhverv 
som alle er en del af den kreative sektor, og begrebet 
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”den kreative by”. Det er her vi starter med det måske 
smalle kulturbegreb, men med den klare og livsvigtige 
forståelse af kunst, innovation, eksperimenteren og 
kreativitet som drivkraft for vores kulturelle systemer og 
sub-systemer.

Som vi har argumenteret for, ønsker vi at genpositionere 
kunstarterne i en central samfundsmæssig sammen-
hæng – som en kulturel ressource, og en kulturel meto-
dologi, som vi er overbevist om, er livsnødvendig for vores 
byer. 

Aarhus 2017-programmet afspejler dette, fordi vi inve-
sterer en stor del af vores budget i at opdatere vores 
kunst- og kultursektor, netop for at kunne være klar til at 
leve op til udfordringen. Således er de første års kapaci-
tetsudvidelser og uddannelse helt nødvendige for vores 
projekt – men også for vores by, og vores region. 

Et andet sæt projekter ser på markeder, publikum og lo-
kalsamfund, for at sikre tættere forbindelser og stærke 
relationer til projekter, hvor netop disse er i fokus. 

Der er også projekter, hvor vi rent faktisk gentænker 
musik, performance og billedkunst – disse er som sådan 
eksperimentelle, og har til formål at bryde ny kunstne-
risk jord.

Slutteligt sikrer det fjerde sæt af programmer, at der er 
projekter, der forbinder gentænkning af indhold fra et 
kulturelt perspektiv, gennem innovative programmer 
med internationale dimensioner, hvor kunstneriske tra-
ditioner ikke bare bliver prist, men også brugt som inspi-
ration, for på den måde at skabe hybride kunstarter.

åRETS STRUKTUR I 2017
Som vi tidligere har nævnt, er vores program for 2017 
egentlig ganske hemmeligt. Vi vil dog gerne give jer en 
fornemmelse for strukturen, og i juni 2012 vil vi præsen-
tere en række specifikke programmer og projekter i de-
taljer. Faktisk forklarer vi ganske tydeligt mange af vores 
strategiske projekter, som kommer til at fylde vores nu 
tomme kalender i 2017. 

Vi vil dog ikke fortælle om store udstillinger, operapro-
duktioner eller bestilte musikværker på nuværende 
tidspunkt. Vi mener, at de skal præsenteres af de rele-
vante organisationer, kunstnere eller myndigheder, og at 
timingen for disse præsentationer er essentiel i forhold 
til at tiltrække potentielle sponsorer, samt at sikre opti-
mal mediedækning. 

På den anden side – med vores tradition for kulturelle 
festivaler og arrangementer, vores infrastruktur, som må 
være blandt de bedste i Europa, og vores mange organi-
satører, kan vi kun sige, at vi håber, at I er overbevist om, 
at vores program for 2017 måske er den absolut letteste 
del af projektet for os.
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TRIN Ansøges Afgøres Forventet antal

projekter

Allokeretbudg

1. STRATEGISKE PROJE-

KER: 2013–2017

Feb.

2013
Maj 2013 50

125 mio kr

16,6 mio euro

2. STORE PROJEKTER I 

2017
Sept. 2014 Dec. 2014 100

125 mio kr

16,6 mio euro

3. MINDRE PROJEKTER 

I 2017
Sept. 2015 Dec. 2015 100

50 mio kr

6,7 mio euro

4. SPONTANE PROJEK-

TER I 2017
Ad hoc Ad hoc 20

25 mio kr

3,4 mio euro

5. LANGSIGTEDE PROJEK-

TER I ÅRENE EFTER 2017
Ad hoc Ultimo 2017 50

25 mio kr

3,4 mio

euro

RESERVE
25 mio

3,4 euro

PROGRAMMET FOR AARHUS 2017 
UDVIKLES I FEM TRIN.
Vi har valgt at nogle af projekterne kan opstartes tidligt, 
da det giver arrangører, kunstnere og lokalsamfund mu-
ligheden for at planlægge og forberede store og langsig-
tede projekter (ansøges fra 2011-2013), mellemstore 
projekter (ansøges i 2014), eller mindre og kortsigtede 
projekter (ansøges i 2015).

Da vores partnere har meget forskellige planlægnings-
perspektiver, og da vi ønsker at fremme alle former for 
initiativer, arbejder vi med tre frister for projektforslag. 
Vores program opbygges i lag, og dette sikrer gradvist et 
komplet og afbalanceret program.

Det fjerde programtrin vil være en række spontane, 
egentlige “uplanlagte” begivenheder i selve året – der er 
afledt af og interagerer med de større internationale 
begivenheder og dagsordener, der opstår under 2017 - 
vores RE-ACT-program. Endelig, som femte trin, vil vi 
også facilitere programmer og projekter, der rækker ind i 
og ud over 2018.

Vi har afsat et budget til hvert af disse fem trin:

TRIN ET:
STRATEGISKE PROJEKTER 2013–2017:
De strategiske projekter er resultatet af vores proces - 
visionsseminarer og projektværksted. Vi har foretaget 
en prioritering og resultatet foreligger i denne ansøgning. 
De er vitale for vores programkoncept - motiveret af en 
forpligtelse til at forbedre og styrke.

Vores strategiske projekter vil alle blive lanceret mellem 
2013-2016, og hovedparten vil kulminere eller ”lande” i 
2017.

Kriterierne for projekterne er at de:

 ■ klart relaterer til vores seks strategiske mål

 ■  bakkes op af netværk og lokale myndigheder, og relaterer til by-
mæssige og eller kulturelle behov

 ■ etablerer nye partnerskaber

 ■ har behov for en udviklingsperiode på 3-4 år

 ■  styrker og udvikler den kulturelle sektor og samfundet på længere 
sigt

 ■ fokuserer på de vigtigste temaer i 2017

 ■  udvikler nye metoder, strukturer og platforme knyttet til og base-
ret på infrastruktur, som er gennemført i 2010-2020.

Vi har holdt individuelle møder med interessenter og 
projektledere, og hvor det er relevant også med lokale 
myndigheder.

Det handler helt essentielt om projekter, der er kapaci-
tetsudvidende i enhver henseende, og vi beskriver dem 
baseret på otte strategier.

Nøgleaspekterne i de otte strategier er:

 ■  at udvikle og støtte vores kulturelle institutioner og den kreative 
sektor

pRogRamopBYgning 2013–2017
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 ■ at støtte og udvikle internationale forbindelser

 ■ at støtte festivaler

 ■ at igangsætte en række tematiske projekter

 ■ at forbedre den kulturelle og den bymæssige infrastruktur.

 Alle projekter, også de der er nævnt i vores endelige an-
søgning, vil formelt blive vurderet af 2007 Fonden i 2013.

Formel opfordring til ansøgere med strategiske projekter 
sker i februar 2013.

Budget: 125 mio Dkkr (16,7 mio. Euro).

TRIN ET: STRATEGISKE INFRASTRUKTUR 
PROJEKTER
I vores ansøgning har vi medtaget 37 infrastrukturpro-
jekter, der er relevante for vores projekt.

 ■ 21 projekter baseret på nye, ombyggede og eller udvi-
dede faciliteter for kunst- og kulturinstitutioner

 ■ 15 større bymæssige anlægs- og saneringsprojekter, 
som har fokus på regenerering af byrum

Disse projekter giver et klart signal om de betydelige in-
vesteringer, der foretages dels i den kulturelle sektor i 
Aarhus Kommune og de øvrige kommuner i regionen, og 
dels om et væld af private initiativer, der tiltrækker store 
investeringer fra fonde og sponsorer. Disse investeringer 
understøtter vores ansøgning, men udbygger også plat-
formen for vores program.

De 37 infrastrukturprojekter

 ■  giver enten nye eller forbedrede platforme og/eller rammer for 
kultur, læring, kreativitet og sociale aktiviteter

 ■  signalerer en nytænkning af kultur-, lærings- og forskningsinsti-
tutioner

 ■  forbedrer og skaber nye bymæssige sammenhænge og offentlige 
rum

 ■ etablerer pladser og scener til aktiviteter

 ■  er centrale i forhold til formidling af vores temaer og programmer 
og har en stærk publikumsappel

I mange tilfælde er disse projekter, der allerede er sank-
tioneret af kommuner og partnere også medtaget i an-
søgningens beskrivelse af de strategiske projekter.

Især i Aarhus har disse projekter været politisk motiveret 
og derfor medtaget - ikke kun som infrastrukturel 
ramme - men også direkte knyttet til det europæiske 
kulturhovedstads Aarhus 2017-program.

Mange af infrastrukturprojekterne vil også generere ak-
tiviteter i 2017 og flere vil også fungere som knudepunk-
ter for vores programmer, fx Multimediehuset, Godsba-
nen og Moesgård Museum. Disse projekter kan derfor 
blandt andre ses i begge sektioner. Vi opretholder en 
skarp adskillelse af infrastruktur og finansiering af pro-
jekter. Alle infrastrukturprojekter styres og finansieres 
eksternt.

2017- Fonden kan dog støtte startinitiativer, samarbejde 
med andre fonde for at sikre finansiering og for at støtte 
aktiviteter på disse steder, når de lanceres. 

TRIN TO: STORE PROJEKTER I 2017
Vores andet trin består i udarbejdelse af et program for 
store projekter for selve året - udover projekter, som er 
resultatet af første trin. Disse vil udgøre xx i det store 
offentlige program for året 2017.

De omfatter bl.a. festivaler, co-produktioner (teater, 
dans, musik, opera, teater, medier), internationale 

kunstprojekter, store sportsprogrammer, internationale 
udvekslingsprojekter, større udstillinger, store konferen-
cer, nye medie-projekter m.fl.

Alle projekter vil finde sted i året 2017 og vil forholde sig 
til vores programtemaer. Alle ”in-house”-projekter vil 
også blive formuleret på dette tidspunkt, herunder 
stedsspecifikke, internationale og europæiske projekter.

De fleste af disse projekter vil have budgetter på mellem 
2,6 og 5,6 mio Dkkr. (350.000 - 750,000 Euro).

En vejledning for ansøgere vil skitsere kriterier for disse 
projekter. Indkaldelsen af projekter vil ske ultimo 2014.

TRIN TRE:
MINDRE 2017-PROJEKTER I 2017
Tredje fase vil fokusere på mindre projekter, typisk med 
budgetter under 2,6 mio Dkkr. (350,000 Euro).

Disse vil omfatte kommunale programmer, lokale arran-
gementer, koncerter, udstillinger, turnerende forestillin-
ger, events, ungdomsarrangementer, børne- og ung-
domsbegivenheder m.m..

En vejledning til ansøgere vil skitsere kriterierne for disse 
projekter. Indkaldelsen af projekter vil ske ultimo 2015.

TRIN FIRE: SPONTANE PROJEKTER I 2017
Vi er også opmærksomme på, at det er afgørende at 
kunne give mulighed for spontane programmer på for-
skellige niveauer.

Et budget på 25 mio Dkkr. (3,4 mio Euro) vil være reserve-
ret til spontane projekter og iværksættelse af uplanlagte 
aktioner og uventede begivenheder i det offentlige rum, 

pRogRamopBYgning 2013–2017
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der bl.a. vil kunne reagere på lokale og globale begiven-
heder og skabe et element af overraskelse og rum for det 
uventede.Tildeling vil være ad hoc og forvaltes af sekre-
tariatet og programforummet.

TRIN FEM:
PROJEKTER I åRENE EFTER 2017
Et af vores vigtigste mål er at maksimere potentialet i og 
fastholde de succesfulde og innovative projekter efter 
2017. Vi vil konstant være på udkig efter projekter, vi sy-
nes burde fortsætte efter 2017, arbejde med vores inte-
ressenter for at maksimere potentialet for en ”next 
practice”, og for at minimere ”tabt praksis/indsats” i 
2018, og dermed undgå et ”tomrum” i året efter kultur-
hovedstadsprojektet.

Vi forventer, at programforummet vil gennemgå poten-
tielle projekter i 2016 og i 2017 og have fokus på disse 
projekter gennem evalueringsprocessen. Primo 2017 for-
venter vi at kunne præsentere vores interessenter og 
partnere for programforslag.

Vi har afsat en sum på 25 mio Dkkr. ( 3,4 mio Euro) som 
”brobygningstilskud” til projekter, der udvikler sig gen-
nem processer over længere tid.

PRINCIPPER FOR ANSØGNINGSRUNDER
Retningslinjer for ansøgninger om optagelse i 2017-pro-
grammet, begreber og temaer, vil blive udarbejdet før de 
to åbne indkaldelser.

Der udarbejdes standardformater for ansøgninger, bud-
getter mm. Der afholdes workshops forud for hver an-
søgningsdeadline med henblik på at skabe åbne plat-
forme for projekter og samarbejder, og hvor en søgning 
efter partnere kan foretages. De enkelte workshops vil 
blive knyttet til tværfaglige programtemaer.

Og samtidig vil der blive gjort en stor indsats for at sikre 
en bred involvering fra alle samfundsgrupper, geografi-
ske områder og kulturer.

Især vil der blive taget hånd om projekter og initiativer 
fra dårligt stillede grupper og fra de unge arrangører, 
aktivister og kunstnere.

Alle ansøgninger vil blive evalueret både af vores pro-
gramforum og af sekretariatet.

Hvis der foreligger en positiv evaluering, vil den poten-
tielle støtte blive drøftet med de relevante kommunal-
bestyrelser, der vurderer det lokale engagement og 
støtte.

Endelig vil en indstilling blive videregivet til bestyrelsen.

pRogRamopBYgning 2013–2017
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pRogRamopBYgning 2013–2017

2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROJEKTER 
Koncerter
Events
Samfundsprojekter
OPEN CALL 
ULTIMO 2015

UPLANLAGTE 
SPONTANE 
EVENTS & 
HANDLINGER

CA. 100  PROJEKTER
Koncerter
Events
Samfundsprojekter

CA. 100  STORE 
PROJEKTER 
Festivaler
Udstillinger
Produktioner
Konferencer
Eksempler i N2. 

STRATEGISKE PROJEKTER
Baseret på 
ansøgningsprocessen 
2009-2012

PRIMO 2013

50-75 STRATEGISKE PROJEKTER 
 Opbygget tematisk i årene 2013-2016 og 

danner basis for 2017 PROGRAMMET

O�entlige projekter ”kulminerer” eller “lander” i 2017

STORE PROJEKTER 
Festivaler
Udstillinger
Produktioner
Konferencer
OPEN CALL
MEDIO 2014 

UDVALGTE PROJEKTER
& LANGSIGTET
UDVIKLING

LØBENDE 
FORHANDLINGER MED
STAKEHOLDERS



Den eURopæiSke DimenSion

Titlen "Europæisk Kulturhovedstad" kan være ganske forførende og endda forræderisk. 
Måske ville vi have følt os mere hjemme med titlen "Den Europæiske Kulturby", fordi det 
trods alt er ambitionen - at blive en europæisk kulturby - ikke for et år, men i en transfor-
mationsproces. 

Aarhus er en by som mange, mange andre, som ikke har et foruddefineret forhold til Euro-
pa. Vi har ingen speciel geografisk placering, ingen enestående historiske begivenheder, 
og ingen landegrænser har givet byen en tydelig position og et klart afgrænset forhold til 
Europa. Der er ingen fast opfattelse af eller forudindtaget holdning til Aarhus i Europa.

De 600 byer i Europa, der har mellem 100.000 og 500.000 indbyggere, omfatter 60 % af 
de europæere, der bor i byer. Det er i disse byer, at Europas skæbne skal findes. De fleste 
af byerne ligger ikke ved grænser. De fleste af dem ligger næsten afsides og vægrer sig ved 
det europæiske. Hvor Paris, London, København, Rom, Bruxelles og Amsterdam altid har 
været europæiske byer, skal disse byer nu til at finde deres rolle og position i det europæi-
ske samfund.

For mange byer i Europa er fænomenet Europa ikke en håndgribelig størrelse, men noget 
som skal findes, og som både skal have betydning og give mening. Vi skal finde vore egne 
grænser, og vi skal også overskride disse grænser.

Ligesom så mange andre byer afspejler Aarhus også globale tendenser og begivenheder. 
Masse-indvandring som følge af krig, naturkatastrofer, flytning af landegrænser og men-
nesker, der simpelthen søger mod Europa i håbet om en bedre fremtid. Denne udvikling 
bringer Europa – og verden – til vores by.

Det er et helt andet perspektiv, når en by defineres som "en by i Europa" til et perspektiv 
hvor en by skal være "en europæisk by". Vi vil forsøge at arbejde med de vigtigste faktorer, 
der gør en by til en europæisk by, og dermed bruge kulturhovedstad som en mulighed for 
byen for ikke blot at skrive sig selv ind på en liste over ECOC byer, men at skrive sig ind i 
Europa - hvilket måske endda giver mere mening for Europa.
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PROGRAMRUTE 1: AT FINDE SIG SELV I ET 
TVÆRKULTURELT EUROPA 
I forestillingen om et tværkulturelt Europa bliver begre-
bet kulturel påvirkning centralt og i særdeleshed videre-
givelsen af kulturelle værdier, som er forbundet med 
identitet. Ny forskning på Aarhus Universitet i genetik 
peger på, at folkevandringer har medført en langt større 
bevægelighed af befolkninger og et større flow, end vi 
måske havde forestillet os.

Denne proces med kulturel påvirkning er en proces, der i 
Europa er forløbet over tusinder af år, og eksponenterne 
for den kulturelle overførsel har altid tilhørt andre etniske, 
religiøse, sociale og faglige grupper.  I denne proces har 
kunstnere, håndværkere, forfattere, komponister, arki-
tekter og bygmestre og mange andre haft en central rolle. 

Tilsvarende har 80 millioner flygtninge fra to europæiske 
krige også haft gennemgribende indvirkning på vores 
opfattelse af Europa. Vedtagelsen af Menneskerettig-
hedserklæringen på FN’s generalforsamling i 1948 og 
etableringen af Europarådet i 1949 blev begyndelsen på, 
hvad man kalder "institutionalisering af den europæiske 
integration".

Udvidelsesprocessen i Den Europæiske Union de seneste 
20 år er også en klar faktor og måske den vigtigste faktor 
i bevægelsen mod et tværkulturelt Europa. Hertil kom-
mer den åbenlyse udfordring med global geopolitik og 
klimaforandringer.

Vi starter med vores egne eksponenter for kulturel på-
virkning - i fortid og nutid - vores indvandrerbefolkning, 
handelsveje via sø og land, handel, erhvervsliv, virksom-
heder, kunstnere og artefakter. Alle er de knyttet til be-

grebet kulturel påvirkning (som varer, værdier og infor-
mation), herunder også vores museer og kulturelle 
institutioner. 

 ■ Nøglepartnere i dette vil være Moesgård Museum, der 
åbner en ny stor udstillingsbygning.  De har specialise-
ret sig i globale-lokale tema-udstillinger, og har altid 
formået at se på relationer, ændringer, påvirkninger i 
deres forunderlige forklaring af det lokale i det globale 
og det globale i det lokale, og har formået at formidle 
relevansen af resultater i den Saudiarabiske ørken til 
vores (mis-)forståelse af islam. Også Aarhus Universi-
tet vil være en vigtig partner.

 ■ Vi vil forsøge at gen-kortlægge, gen-spore og gen-
fortælle historier, som gen-forbinder. Med specifikke 
udgangspunkter i vores by, vil vi følge stier, ruter, 
tænkte linjer og e-mails og se, hvor de bringer os hen, 
og hvis veje vi krydser.

 ■ Odin Teatret vil også være relevant i dette program - 
da deres arbejde med teaterantologi og interkulturelle 
rejser som kunstnerisk gruppe måske er det bedst 
dokumenterede og mest anerkendte nogensinde. 40 
års refleksion, adoption og kulturel fornyelse forbinder 
Holstebro til Wroclaw, til Pontedera og yderligere til 
hele Europa, Asien og Latinamerika. Kaospiloterne og 
andre interkulturelle læringscentre og kulturelle agen-
ter vil også være oplagte partnere.

Vi vil også inddrage nogle af vores førende praktiserende 
arkitekter og designere, hvis projekter nu er ved at blive 
opført i mange byer. Som vi har anført, skaber vores arki-
tekter mange nye byggerier i de europæiske byer - rum 
for refleksion, læring, innovation og kulturel produktion 
- og vores designere skaber produkter, der er ikoniske og 
bliver brugt mange steder.
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PROGRAMRUTE 2: AT FINDE DET 
EUROPÆISKE OG DET GLOBALE I VORES BY 
OG I OS SELV
Vores by har en stadig mere europæisk og international 
befolkning - 46.000 ud af 310.000 er af udenlandsk 
herkomst. Det svarer til 15 % af befolkningen, mens gen-
nemsnittet på landsplan ligger omkring 10 %.

De globale folkestrømme, den europæiske udvidelse og 
den frie mobilitet for både arbejdsstyrken og uddannel-
serne har tydelige konsekvenser for vores by.

Aarhus Universitet har årligt 2.000 internationale stude-
rende, internationale virksomheder tiltrækker i stigende 
grad internationale specialister, og der er ca. 4.000, der 
arbejder på greencard-ordning i virkomheder  i Aarhus. 
Sprogskolen LærDansk har en konstant gennemstrøm-
ning på ca. 2.000 studerende. Der er således mange af 
disse ophold, og vi håber at der kommer flere.

Med 15 % af vores befolkning, med anden etnisk bag-
grund, og med store grupper fra Tyrkiet, Somalia, Liba-
non og Irak og et voksende antal fra Polen, Rumænien og 
Bulgarien, der tiltrækkes af et mulighedernes Europa, 
kan man stille spørgsmålet om, hvad det er for et Europa, 
de søger, og hvorvidt de finder dette Europa i Aarhus? De 
europæiske grænser skifter konstant, og det skal vi lø-
bende forholde os til.

Selv om byens officielle integrationspolitik er prisværdig, 
er spørgsmålene om monokultur og multikulturalisme 
blevet mere og mere aktuelle, i særdeleshed i det sene-
ste årti. I denne forbindelse står Aarhus overfor de 
samme udfordringer som mange andre europæiske byer, 
hvor risikoen for at grænserne i deres egne byer skaber 
parallelsamfund og ghettoproblemer er meget udbredt.

I den nationale kontekst er den stilling, som Danmark 
har indtaget, for så vidt angår spørgsmål om indvan-
dring, integration og multikulturalisme, og som har do-
mineret den politiske debat i et årti, blevet ret høj profi-
leret, senest med debatten om øget grænsekontrol.

Den mest specifikke reference er imidlertid konflikten i 
forbindelse med offentliggørelsen af Muhammed-teg-
ningerne i Jyllands Posten, der har sit hovedsæde i Aar-
hus, og de klare religiøse, kulturelle og sociale skel og 
grænser i vores by, der gradvist bliver skarpere og tydeli-
gere. Vi er i centrum af denne dagsorden.

At finde det europæiske og det globale i vores by og være 
i stand til at acceptere og værdsætte den kulturelle 
mangfoldighed og engagere sig med disse forskelle på 
en imødekommende måde og med en positiv tankegang 
- og på samme tid sikre et sæt sammenhængende, in-
kluderende sæt af værdier og en fælles ramme, som 
understøtter læring, arbejde, leg og afholdelse af fester i 
én by - er en dagsorden, der tydeligt afspejles i vores 
mål, og som berøres i mange af vores temaer.

Denne grænse - eller disse grænser i vores by - er måske 
den vigtigste i tesen om den interkulturelle by, som vil 
være et centralt tema i vores strategiske programmer.

VI HAR EN RÆKKE PROJEKTER, DER 
VEDRØRER DENNE STRATEGI:

 ■ Sætte fokus på samfund med en høj procentdel af 
indvandrere, og disse omfatter Gellerup/Toveshøj og 
Viby, hvor vi er indgået i langsigtede programmer, der 
inddrager de lokale beboere i deltagelses- og empo-
werment-programmer, der er kulturelt drevet.

 ■ Tage initiativ til at etablere et interkulturelt center, der 
kan arbejde i kultursektoren og støtte en højere grad 
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af kulturelt engagement blandt borgere med en ikke-
dansk baggrund, og som specifikt arbejder for at ind-
drage potentialet hos visuelle kunstnere, musikere og 
andre kunstnere.

 ■ At arbejde med nyligt etablerede internationale sam-
fund, sprogskolen Lærdansk og The International 
Student Center og benytte disse mange individuelle 
internationale kontakter til at støtte de øvrige pro-
grammer.

 ■ Samarbejde med vores kulturelle institutioner og bib-
lioteker (som er klart de mest succesfulde interkultu-
relle platforme i byen) i programmer for Intercultural 
Action og samarbejde om at forbedre deres rolle som 
interkulturelle platforme og yde støtte til program-
mer, der giver organisationerne redskaber til at udvikle 
deres publikumskontakt og øge deres publikum.

 ■ Et program for samarbejdet med venskabsbyerne, der 
bl.a. forbinder skoler, sportsforeninger og ungdoms-
grupper i vores region med tilsvarende partnerorgani-
sationer i andre europæiske lande, vil dels blive baseret 
på cirka 60 venskabsbyer - relationer, der primært er 
udviklet før 1980’erne - men vil også blive igangsat 
gennem nye kontakter med henblik på at udvide og 
udforske dette nye Europa og kontakte nye byer og 
nye regioner med et nyt sprog og nye kulturelle hori-
sonter. Vi forventer etablering af mindst et hundrede 
udvekslingsprogrammer. Projektet "European Youth 
Consensus” er en del af dette program.

 ■ Sammenkædning af internationale programmer, som 
har en klar interkulturel dimension, og som vedrører 
lokale "ikke-danske samfund", i særdeleshed Tyrkiet/
Mellemøsten og Nordafrika.

PROGRAMRUTE 3: AT GENTÆNKE EUROPA
Vi mener, at vores Rethink-tema kan forbindes direkte til 
EU 2020-strategien. Vores forpligtelse til at se på de 
fælles europæiske udfordringer er også en måde at inte-
grere kulturhovedstadsprojektet i konteksten for både 
visionen og dagsordenen for EU 2020-strategien.

Vi har været i gang med Rethink-temaet allerede fra 
2010 og vil gerne tilskynde de andre kulturhovedstads-
byer til at samarbejde med os om dette tema, som vi 
mener kan blive et input i den overordnede strategi.

Vores grundlæggende programstrategi er at skabe et 
Rethink Laboratorium over en fireårig periode fra 2013-
2016, der har til opgave at skabe indhold, viden og ram-
mer for 2017, men også for den efterfølgende tid.

Vi vil lancere en struktureret serie Rethink-reflektioner 
med baggrund i vores programmer om: gentænkning af 
byen, gentænkning af værdier, gentænkning af kreativi-
tet og innovation.

Dette vil indebære mange internationale symposier, se-
minarer, konferencer og workshops, hvor både den euro-
pæiske deltagelse og relevans er givet. Vi vil hjælpe disse 
fora til også at omfatte europæiske partnere, og da det 
er en af vore prioriteringer, vil vi naturligt også støtte fi-
nansielt.

Vi henviser til vores projektpræsentation i programaf-
snittet under strategi 3.

PROGRAMRUTE 4: AT DELTAGE I 
EUROPÆISKE NETVÆRK
Vi har påbegyndt en proces, der involverer vores regio-
nale partnere i relevante netværk i Europa. Dette vil 
fortsætte i de næste fem år som en del af et af vores 
programmer. Vi vil være vært for flere møder, støtte de 
lokale myndigheder, kulturelle aktører og kunstnere, og 
vil få virksomheder til at blive mere involveret. Vi har 
under afsnittet om processen dokumenteret vores 
værtsskab for møder med Eurocities, Nordic City Net-
work, EUNIC, samt vores eget europæiske seminar.

 Vores repræsentation i de europæiske netværk skal ud-
vikles og støttes. Disse personlige og strategiske net-
værk er ofte den første kontakt i starten af projekter og 
giver samtidig mulighed for fordybelse i dette interkul-
turelle landskab.  På denne måde er disse netværk en 
forudsætning for at få forståelse for mange europæiske 
spørgsmål, og for en europæisk kompleksitet, og måske 
endda opnå en mere europæisk tankegang. Vi har be-
gyndt denne proces ved at inddrage mere end 300 men-
nesker allerede.

Vi vil støtte vores kuratorer, ledere, producenter, kunst-
nere, strateger og kommentatorer med at finde deres 
Europa - og bringe det hjem! Vi arbejder i øjeblikket med 
mere end tyve europæiske netværk, programmer og 
projekter, deriblandt ovennævnte. Andre vigtige projek-
ter er for eksempel Districts of Creativity, som Region 
Midtjylland er medlem af, og som vil være en væsentlig 
medspiller i udviklingen af de kreative erhverv i løbet af 
de næste fire år.

Eksempler på andre netværk, vi arbejder med, er bl.a. Det 
Europæiske Kunstnerråd, Trans Europe Halles, European 
Network of Community Media, IETM og ICORN.
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PROGRAMRUTE 5: PROGRAMMER FÆLLES 
MED EUROPA 
Vi vil etablere seks store kunstprogrammer, der skal ud-
vikles i et integreret samarbejde med europæiske kunst-
nere og europæiske partnere om europæiske tendenser 
indenfor musik, film, medier, arkitektur, design, perfor-
mance, litteratur. (Se nærmere beskrivelser under pro-
gramafsnittene ”strategi om festivaler” og ”strategi om 
kreativitet”). 

 ■ Den europæiske nerve (arbejdstitel): Otte store kunstfestivaler vil 
udvikle europæiske profiler og programmer over en femårig peri-
ode, og pilotprojekter starter i 2013.  Der er en forpligtelse til at 
have særlige europæiske temaer. 

 ■ Europæiske græsrødder. Otte unge og nystartede festivaler vil 
have deres debut på den europæiske scene, og vi vil støtte deres 
uplanlagte, kaotisk og overraskende global surfing. 

 ■ European Art Houses. Vi arbejder sammen med seks centrale 
kunstinstitutioner i Aarhus, der alle har stærke kuratoriske og in-
ternationale forbindelser til europæiske netværk, og alle har 
jævnlige udvekslinger

 ■ af projekter med europæiske partnere. En række er allerede invol-
veret i programmer, der støttes af EU’s Kultur 2000 program. 
Disse partnerskabsprogrammer vil blive udviklet fra 2013. 

 ■ Hybride Kulturcentre. Musikhuset Aarhus, Filmby Aarhus, Promus 
(rytmisk musik), Godsbanen (visuel kunst,  performance og litte-
ratur), og Multimediehuset er fem store kulturelle knudepunkter 
i vores by, og alle arbejder med internationale projekter som led i 
deres ansvarsområder, der omfatter opholdssteder til kunstnere, 
co-produktioner mv. 

 ■ Europæiske residencies. Vi arbejder for at få en række vigtige 
kulturcentre til at udvikle en serie residency programmer fra 2013. 
Disse skal gøre det lettere både på kortere og længere sigt at 
skabe residencies indenfor alle kunstarter/kulturformer. Vi forw-
venter, at der skabes mere end 200 boliger fra 2013 til 2016, og vi 
forventer også, at disse boliger vil generere konkrete projekter og 
samarbejder. 

 ■ Europæiske 2017-programmer. I anden ansøgningsrunde vil vi 
præsentere konturerne af en række udstillinger, koncerter og be-

givenheder, der skabes og udvikles i partnerskab med europæiske 
kunstnere/institutioner. Dette omfatter en serie på tolv temati-
ske og stedsspecifikke projekter, der skal fungere som program 
og tidslinje markører på tværs af landskabet. En række specifikke 
kunstnere er allerede involveret.

Vi anslår, at omkring halvtreds af vores vigtigste begi-
venheder og programmer i 2017 vil have en klar europæ-
isk dimension.

PROGRAMRUTE 6: AT STØTTE UNG 
EUROPÆISK KREATIVITET
Vi er heldige at have en række stærke, europæiske og 
internationale uddannelser i vores region. De fungerer 
som platforme for europæisk innovation og kreativitet, 
og vi ser dem som modeller for fremtiden

 ■ Vi har The Animation Workshop i Viborg, School of Performing 
Arts i Silkeborg, The European Film High School i Ebeltoft med i 
alt 500 studerende, hvoraf halvdelen er fra europæiske lande, 
som lever og lærer "in residence" i en periode på 2-3 år.

 ■  Kaospiloterne er en vigtig europæisk uddannelse, der uddanner i 
kreativt proces-, projekt- og businessdesign, og som fejrer 20 års 
jubilæum som en af Europas førende kulturelle uddannelsesplat-
forme med et enormt globalt netværk.

 ■ Arkitektskolen Aarhus, TEKO (skolen for design og tekstil) og Det 
Jyske Musikkonservatorium, vil over de næste fem år udarbejde 
en kortlægning for Aarhus 2017 over residency-programmer, hvert 
år efter særligt udvalgte områder i Europa.
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PROGRAMRUTE 7: REGIONALE EU-
PROGRAMMER
Vores region har altid været i dialog med to europæiske 
områder de nordiske/skandinaviske og Nordsøregionen.

Det er en naturlig del af vores europæiske program at se 
på relevansen af samarbejdet med Skandinavien via In-
terreg IV - Øresundsregionen og Kattegat/Skagerrak-re-
gionen (2008-2013).

Den skandinaviske triangel, som omfatter Göteborg-re-
gionen, Aalborg/Aarhus området og Oslo-regionen om-
fatter 1,5 millioner indbyggere i hvert land - Danmark, 
Norge og Sverige - og har et enormt samarbejdspoten-
tiale.

Hertil kommer Interreg Nordsø-programmet (2008-
2013), som igen forbinder vores region til en række regio-
ner, der igen byder på et væld af muligheder baseret på 
mange fælles faktorer.

Aarhus er venskabsby med Göteborg, Bergen og Turku, 
og Region Midtjylland har samarbejde med regioner som 
fx Västra Götaland i Sverige. Der er også veletablerede 
links til både Oslo og andre byer i det sydlige Norge f.eks 
Sandnes.

Der findes en række pilotprojekter og eksisterende pro-
jekter, der er medfinansieret af de regionale programmer. 
En række af vore partnere er allerede engageret i rele-
vante projekter, og vi forventer, at disse vil udgøre poten-
tielle platforme for programmer i den næste fase af In-
terreg fra 2014. 

På nuværende tidspunkt, hvor programmet slutter i 
2013, vil vi kun nævne disse som specifikke eksempler på 
partner projects:

 ■ Event based Innovation, Lead: Institute for Sport, Aarhus Univer-
sity (pilot)

 ■ KRUT: Cultural diversity, Real integration, Young Talent (pro-
gramme). Lead: Swedish Music and Schools (2008-12)

 ■ Villages for Development I Scandinavia. Lead : Via University Col-
lege and five regional partners(2008-12)

 ■ Nordic Cultural Competence. Lead : Central Denmark Region (pi-
lot)

 ■ Skancomp: Scandinavian Competence Network. Lead: Central 
Denmark Region and four regional partners.

 ■ Entrepreneurship, Knowledge and Innovation, Lead: Randers 
Business Forum and 5 regional partners 

 ■ Cradle to Cradle Islands. Lead: Province of Fryslån. Partner Samsø 
Energy Academy (2009-12)

 ■ NSSP, Audiovisual Industry competence, North Sea Region. Lead: 
Dundee City Council, Partner Filmby Aarhus (2008-20012) 

 ■ IFP North Sea, project for innovation og development, Lead: 
Stavanger Regional Council. Partner Central Denmark Region 
(2008-12)

 ■ First Motion, audio visual development programme. Lead: Ham-
burg Schleswig Holstein. Partners Filmby Aarhus, Alexandra In-
stuitut.
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SamaRBejDe meD cYpeRn
BAGGRUND
Et af de særlige og obligatoriske aspekter i ECoC pro-
grammet/planen er samarbejdet mellem de to udvalgte 
byer. Der er ikke specifikke retningslinjer eller formater, 
som anbefales eller forventes af EU, så graden af samar-
bejde, formatet som anvendes og de områder, som 
dækkes, er i det store og hele op til byerne selv.

Bundlinjen ligger imidlertid fast - i form af valget af de to 
byer/lande. Man må acceptere, at der på den ene side er 
tale om et arrangeret ægteskab, og på den anden, at 
dette også er en mulighed for to steder i Europa til re-
fleksion over Europas væsen anno 2017 fra vidt forskel-
lige perspektiver.

Danmark og Cypern er bestemt begge små lande i hver 
sin ende af Europa. Danmark med omkring 5 millioner 
indbyggere og Cypern omkring 750.000.

Man kan også nævne, at Danmark historisk set som en 
nation altid er forblevet uafhængigt, når man ser bort fra 
den tyske besættelse fra 1939-45. Danmark var engang 
en større Europæisk magt i Vikingetiden, hvis herre-
dømme formelt strakte sig over det meste af Norge, de 
Baltiske stater og Sverige. For ikke at tale om plynd-
ringstogter til England og videre ud i verden.

Cypern har i århundreder været en integreret del af 
mange riger, og har faktisk været solgt eller givet af den 
ene magt til den anden siden det gamle Grækenland - 
med bølger af arabisk, fransk, venetiansk, tyrkisk og bri-
tisk kulturelt 'arvegods' på øen til følge. Cypriotisk kultur 
er ligeledes flydt fra Cypern og spredt over Europa og 
endnu længere væk.

Cypern har stærke - om ikke lige frem dominerende - 
sproglige og kulturelle forbindelser til Grækenland, men 
også til Tyrkiet, og er som ø beliggende i periferien af det 
formelt definerede Europa. En beliggenhed, som har 
været bestemmende for øens skæbne - med Arabiske 
lande, Israel og Nordafrika som naboer. Med det nylige 
"Arabiske Forår" står regionens fremtid igen åben, og 
dette byder på ny muligheder for Cypern, som med fuld 
ret kan hævde, at være beliggende på korsvejen mellem 
ikke blot europæisk og mellemøstlig kultur men også 
mellem Nord og Syd. Måske kan Cypern se sin skæbne i 
denne sammenhæng og rolle.

Danmark har en lignende geografisk position i det nord-
vestlige Europa med Nordsøen og det Baltiske Hav/Kat-
tegat, hvor Aarhus er lokaliseret. Med de stærkeste 
sproglige og kulturelle forbindelser til de Nordiske lande, 
som strækker sig langt ud i Nordsøen med Færøerne, Is-
land og ikke mindst Grønland. Danmark er et land med 
rødder i en stærk europæisk regional kultur - den nordi-
ske. Fra lang afstand forekommer det nordiske som et 
hele, og nationale og lokale forskelle kan let overses.

Mod vest er der en stærk forbindelse til De Britiske Øer, 
og mod syd fastlandstilknytningen til Europa via Tysk-
land. Med et grænseland, som altid har været et omstridt 
område, og som var - og stadig i en vis udstrækning er - 
et stort kulturelt og politisk tema for den sydlige del af 
landet.

Selvom landet er sprogligt og kulturelt stærkt knyttet til 
skandinavisk og nordisk sprog og kultur, værdier og of-
fentlige strukturer, endda med en formel regional orga-
nisering i form af Nordisk Råd, spiller Danmark stadig en 

vigtig rolle på områder som uddannelse, miljø, medier og 
kultur.

De åbenlyse geografiske forskelle mellem de skandinavi-
ske lande afspejles i de meget individuelle klimatiske, 
topografiske og naturmæssige forhold, såvel som i 
sprog, traditioner, kompetencer og værdier

Det ville i høj grad være svært at finde to lande, der i 
størrelse og placering reflekterede disse tydelige mod-
poler; men som på andre måder samtidig var ganske ens.

I vores by bor der mennesker fra over hundrede nationer. 
I følge vores statistikker, kommer ingen af dem fra Cy-
pern. Vi har også kortlagt mulige forbindelser med vores 
kultur- og uddannelsesinstitutioner; men har ikke fundet 
meget. Selv, når man ser på turiststrømmen fra Danmark 
til Cypern, er der blot en piblen i dag, sammenlignet med 
70-erne; mens andre destinationer nu synes at være 
blevet mere attraktive.

 ■ Da vores kommende partner kunne blive en hvilken 
som helst af tre mulige byer, har vores strategi været 
at finde et fælles grundlag for et samarbejde på bag-
grund af landet og regionens historie, kultur og politik.

 ■ Vi ser desuden på specifikke programmer, som kunne 
udvikles med de enkelte byer. Disse varierer i forhold til 
byernes natur og deres individuelle programmer for 
2017, den lokale, kulturelle sammenhæng, den fysiske 
og bymæssige sammenhæng og specifikke partnere, 
som måtte være interesseret i at samarbejde.
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SamaRBejDe meD cYpeRn
2017 STRATEGI FOR SAMARBEJDE
Vi har besøgt Nicosia, Limassol og Paphos 2 gange. Vi 
har mødtes med alle tre hold, der arbejder med projektet, 
byernes politiske ledere, og vi har besøgt og mødtes med 
omkring 35 kulturelle organisationer i alt.

I alle tre byer har vi diskuteret forskellene i afstande, 
landskab, kultur og politik og følelsen af "det ukendte".

Dette kunne således være starten på en research baseret 
tilgang for at se, hvordan disse forskelle og ligheder 
faktisk kunne sættes i bevægelse for at skabe en basis 
for en fornuftig dialog i ordets bredeste forstand og på 
flere forskellige niveauer.

Vores overordnede forslag vil derfor være 'en gen-opda-
gelses-rejse'. I løbet af denne research vil vi utvivlsomt 
genopdage, at der er områder, hvor der er mulighed for at 
arbejde sammen, med mulighed for at udveksle erfarin-
ger og måske endda opdage nye områder sammen.

Der findes kun en større historisk forbindelse mellem 
Cypern og Danmark. Og som en metafor kunne man tage 
den strandede danske Kong Erik 1.'s pilgrimsrejse (1103), 
hvor han strandede i Paphos, blev syg og døde på øen. Så 
kunne denne skæbnesvangre rejse tjene som motiv for 
en 'gentagelse' af denne opdagelsesrejse, hvor vi forsø-
ger at finde ud af, hvad Erik 1. kunne have opdaget.

GEN-OPDAGELSE SOM TEMA
Vi forestiller os derfor 2017, som en mulighed for at rejse, 
for at mødes og for at arbejde sammen og lære - i bog-
stavelig såvel som metaforisk forstand. Her kunne man 
også reflektere over tanken om et Europa, hvor gen-op-
dagelse kunne være et interessant aspekt. Dette afspej-
ler også vores overordnede perspektiv om en europæisk 
transkulturel tilgang, som har tanken om migration, 
tanken om ruter og tanken om kulturel udveksling som 
nøgleelementer.

I denne gen-opdagelse kunne fortidens, nutidens og 
fremtidens niveauer såvel som det faktuelle og det 
imaginære skabe dimensioner til tilnærmelse mellem to 
byer og to lande, som kunne være åben, positiv og forfri-
skende.

Denne tilgang er blevet godt modtaget ved alle møder, 
og vi er overbeviste om, at dette vil skabe de mest rele-
vante projekter.

Implicit i dette er muligheden for at se på forestillingen 
om 'Havets kultur', dvs. forestillingen om Middelhavet 
og forestillingen om det Baltiske Hav/Østersøen som 
interessante fænomener. Dette vil bestemt give forbin-
delsen en distinkt europæisk dimension, som også 
kunne involvere andre partnere.

For det andet giver vores tema RETHINK os et andet af-
sæt, og forhåbentlig et passende afsæt.

Vi peger derfor på et antal aspekter 

 ■ Konceptuelt foreslår Aarhus, at der arrangeres en serie 
programmer opbygget trinvis. Dette er den eneste rea-
listiske måde at opbygge programmer på.

 ■ Aarhus foretrækker et fungerende program, som er 
åbent for generel offentlig deltagelse, frem for et rent 
præsentationsprogram, dvs. at hvert element har en 
arbejds - produktions - relateret del, og derpå en præ-
sentation. Åbne workshops, åbne studier, åbne lege-
plads-ideer. Vi ønsker at involvere mennesker.

 ■ Aarhus vil foreslå udviklingen af et program i forbere-
delsesfasen, frem for at afgøre det nu. Dette forekom-
mer at være en mere realistisk mulighed.

 ■ Aarhus vil gerne fokusere på ’up and coming’ kunst-
nere, skabere, designere, miljøaktivister og forskere 
indenfor et bredt udvalg af felter, da disse er mest iv-
rige efter at lære og skabe forbindelser. Vi føler, at vi 
har en meget stærk infrastruktur og et miljø, der er 
villige til at modtage kunstnere og også til at deltage i 
programmer.

 ■ Vi foreslå, at vi finder frem til fælles temaer byerne 
imellem. Nogle af disse er blevet diskuteret, så som 
'Den opdelte bys virkelighed'.

 ■ Vores bud vil indeholde en generel introduktion om de 
potentielle forbindelser mellem Aarhus og de tre byer, 
og derpå specifikke kommentarer til det potentielle 
program med hver by.



33

WORKSHOPS, RESIDENCIES
Vi forestiller os, at årene 2013-2016 afsættes til en serie 
mindre, personlige og institutionelle møder, kortlægnin-
ger, workshops og kreative processer, hvor vi inviterer 
kunstnere, skribenter, fotografer, miljøaktivister, arki-
tekter, arkæologer, antropologer, medie-kunstnere, ling-
vister, designere og andre, som søger det melankolske 
på Cypern og det irrationelle i Danmark. Hvor stereotyper 
kan udfordres, og hvor det eksotiske er både det eksoti-
ske Norden og det eksotiske Syden.

Vi forestiller os dette som en metode, der kan anvendes 
til specifikke ønsker og formater, og som kan baseres på 
såvel enkeltpersoner, som grupper fra uddannelses- og 
kulturelle institutioner.

Indenfor dette findes en række mulige formater, som vi 
kunne tilbyde i denne sammenhæng:

 ■ EN KULTUREL UDGRAVNING, 2012. Vi har med Nicosia og Sønder-
borg diskuteret muligheden for at arrangere en Dansk/Cypriotisk 
workshop med alle byerne (formodentlig 4 eller 5; Aarhus, Søn-
derborg, Limassol, Nicosia, Paphos) i foråret 2012. Dette er stadig 
under overvejelse i forhold til alle byerne.

 ■ RESIDENCIES I AARHUS. Vi vil tilbyde et program for artists/
creators residencies i Aarhus. Vores mål er, at facilitere minimum 
20 residencies på fra 1-3 måneder med kunstnere fra Cypern i pe-
rioden 2013-2016. Programmerne kunne knyttes til studier (i 
mange fag undervises der på engelsk), forskning og udvikling eller 
produktion af kunstneriske værker.

 ■ JOB SWOPS. Job swops mellem kunst- og kulturinstitutioner, in-
clusive visual arts centre, danse centre etc. og mulige skabelse af 
kunstneriske programmer, som en følge af disse udvekslinger. Vi 
foreslår, at disse koncentreres om kulturelle institutioner, orke-
stre, teater-dans-performance, new media centre, biblioteker, 
museer og festivaler.

ET EUROPÆISK PERSPEKTIV
Med Nicosia har vi diskuteret muligheden for at arran-
gere et europæisk program, som kunne skabe forbindelse 
til ECoC i 2016 og 2018.

Co-produktioner på forskellige områder kunne produce-
res i 2017 baseret på disse erfaringer og partnerskaber.

Aarhus har valgt temaet RETHINK som drivkraft for 
kerne programmet, og vi vil gerne involvere byen i en 
serie RETHINK mobile laboratorier, som skal afholdes i et 
antal lande fra 2013 til 2017. Dette kunne ganske enkelt 
bestå i, at arrangere et RETHINK mobilt laboratorium på 
Cypern i 2017, eller i projekter i ECoC byer inden da.

Aarhus vil invitere repræsentanter fra Cypern til at enga-
gere sig i de internationale programmer i 2017, inklusive 
visual arts, film og video og kontemporær dans. Vi føler, 
at der er mange kunstnere og grupper, som vil være po-
tentielt interesserede i et sådant program. Lokale ar-
rangører vil tage sig disse.

Vi har diskuteret at arbejde med børn og unge menne-
sker, og dette er bestemt et aspekt, som vi er interesse-
rede i. Vi vil også her foreslå inkluderende projekter i 
begge byer. Medie programmer etc. 

Vi er i dialog med Aarhus Arkitektskole om muligheden 
for at arrangere residencies på Cypern. Her kunne by-
planlægningsmæssige spørgsmål skabe såvel vigtige 
erfaringer for vores kommende arkitekter, som give byen 
vigtige analyser og inspiration - såvel om temaer som 
restaurering, udviklingsmæssig design og bæredygtig-
hed.

Nøgleområder af vigtighed kunne være musikprogram-
mer, danseprogrammer og visual arts på kunstområdet.  
Disse kunne indeholde residencies, udvekslinger og fo-
kus på kontemporære kunstnere og formater. Disse må 
baseres på direkte forskelle /kontraster mellem de rele-
vante institutioner i stedet for et 'top down system". Vi 
har kontakt til omkring 10 kunstinstitutioner, teatre og 
gallerier i Nicosia og Limasol, som er interesserede i 
dette program.

Vi planlægger at arrangere et forskningsprogram for ca. 
12 kunstnere, organisatorer og kunstcenter ledere, som 
rejser til Cypern i foråret 2012. Vi vil ligeledes invitere en 
gruppe kunstnere, designere og managere til at besøge 
Aarhus i foråret 2012, med det formål, at påbegynde en 
kortlægningsproces for at skabe en klarere basis for 
projekter og samarbejde.

SamaRBejDe meD cYpeRn



Et europæisk kulturhovedstadsprojekt vil altid skabe et positivt beslutningsmiljø. Vi kan 
se, at det allerede sker! Det skaber også en større helhedstænkning, indbyder til et bruger-
drevet engagement og giver mulighed for mere udfordrende og eksperimenterende meto-
der og løsninger.

De infrastrukturprojekter, der er medtaget i denne ansøgning, er en del af vores samlede 
programkoncept for Aarhus 2017. Selvom projekterne ikke er tænkt som én plan, afspejler 
de afgjort tidsånden i vores region, og de reflekterer og understøtter vores Rethink-tanke-
gang.

Infrastrukturprojekterne forholder sig til Aarhus 2017 på mange niveauer og skaber et 
enormt potentiale. De indeholder nye platforme, skaber nye forbindelser, udforsker nye 
koncepter, nye relationer, nye generationer, nye designere og nye fællesskaber. Tilsammen 
har de berøringsflader til alle vores store temaer for Aarhus 2017 og supplerer den gradvise 
etablering frem mod 2017, og vi vil naturligvis deltage ved åbningen og færdiggørelsen af 
projekterne og vi vil løbende udvikle programmer sammen med de enkelte nye initiativer.

Vi præsenterer 23 projekter specifikt. Vi har strategisk splittet dem i to typer: Kulturudvik-
lingsprojekter og byudviklingsprojekter. Inden for disse to typer præsenterer vi en række 
individuelle kunstcentre, museer og oplevelsescentre og store offentligt funderede byud-
viklingsprojekter, der omfatter midtbyprojekter, nabolag og kvarterer i det offentlige rum. 

De store Aarhus-projekter er allerede projekteret, men samlet set er ikke alle projekter 
fuldt finansieret på indeværende tidspunkt. Men projekterne er alle realistiske og har en 
solid lokal og offentlig støtte, uanset om de når at blive færdige til 2017 eller ej. Flere af 
projekterne er endog fremrykket for at være klar i 2017, og lokale myndigheder og flere 
projekter har faktisk allerede tiltrukket finansiering fra private investorer på baggrund af 
kulturhovedstadsprojektet.

inveSTeRingeR i kUlTURelle og 
URBane infRaSTRUkTURpRojekTeR



35

De udgør en investering på mere end 8 mia. danske kroner. I den nuværende finansielle 
situation tyder dette på en vilje til at investere i projekter, som ikke alene er med til at sti-
mulere økonomien, men også at forbedre livskvaliteten i regionen og støtte kunst, kultur 
og samfund.

I lyset af en stigende tendens til at reducere det offentlige tilskud til kultur i Europa er 
dette også et vigtigt signal. I særdeleshed i Aarhus har beslutningerne om at investere 
klart været motiveret af ambitionen om Den Europæiske Kulturhovedstad, og dette er ofte 
direkte citeret i rådenes beslutning om at investere.

Vores primære interesse er naturligvis, hvordan disse nye infrastrukturprojekter kan højne 
effektiviteten og øge produktiviteten i de kulturelle og kreative sektorer, hvordan de kan 
skabe nye fora for indlæring og eksperimentelle miljøer, og endelig hvordan re-design af 
byer og byområder kan understøtte en livsstil med en større social, miljømæssig og kultu-
rel åbenhed, mangfoldighed og bæredygtighed. 

Vores umiddelbare samarbejde vil bakke op om den nye ledelse, de nye aktiviteter og sam-
arbejdsformer og starte hurtigst muligt og fortsætte til 2017/18 for at give de bedst mulige 
afsæt.



DE BYNÆRE HAVNEAREALER:
BYUDVIKLINGSPROJEKT 
OMDANNELSE AF AARHUS HAVN

LETBANE:
BYUDVIKLINGSPROJEKT 

ELEV:
NY BY OG BYOMDANNELSE
BYUDVIDELSE (5-7.000)

LISBJERG:
NY BY OG BYOMDANNELSE
BYUDVIDELSE (25.000)

MALLING:
NY BY OG BYOMDANNELSE
BYUDVIDELSE (10-17.000)

HARLEV:
NY BY OG BYOMDANNELSE 
BYUDVIDELSE (8-13.000)

SKEJBY UNIVERSITETSHOSPITAL:
NYT HOSPITAL (350.000 M2)

EGÅ ENGSØ:
UDVIKLING AF NYT GRØNT OMRÅDE 
OG SØOMRÅDE

VIBY - ROSENHØJ, KJÆRLUND, SØNDERVANG:
BYUDVIKLING, RE-GENERERING AF STOR-
BYENS BOLIGSOCIALE MIJØER

GELLERUP/TOVESHØJ:
BYUDVIKLING, RE-GENERERING AF STOR-
BYENS BOLIGSOCIALE MILJØER

DEN NYE MIDTBYSKOLE:
KULTURPROJEKT
2016 (FORVENTET FÆRDIG)

MOESGAARD HISTORISKE MUSEUM:
2010-2014

BØRNEKULTURCENTER:
2015-2016

PROMUS:
PRODUKTIONSCENTER
2010

DEN MODERNE BY I DEN GAMLE BY:
HISTORISK MUSEUM
2008-2015

GODSBANEN:
BYMÆSSIG FORNYELSE
2010-2012

MULTIMEDIEHUS:
KULTURUDVIKLINGSPROJEKT
2009-2014/15

HAVNEN

LETBANE

VIBY

GELLERUP / 
TOVESHØJ

SKEJBY

ELEV

LISBJERG

EGÅ ENGSØ

HARLEV

MALLING

infRaSTRUkTURpRojekTeR i aaRhUS
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Aarhus vil vokse med 25% over de næste 20 år og har samtidig sat sig som mål at være CO
2
-neutral inden 

2030. Heri ligger der naturligvis en udfordring i forhold til byens infrastruktur. Aarhus er i gang med at ny-
tænke byen – konfrontere fortidens fejltagelser og tage fat om aktuelle udfordringer med radikale løsnings-
modeller. 

Aarhus har taget initiativ til to enorme og centrale bymæssige genopretningsprojekter, der vil ændre byens 
profil, dens identitet og følelsen af at være del af det globale urbaniseringslandskab. Tærsklen fra en provinsiel 
havneby til en europæisk metropol overskrides med denne udvikling. 

Det indre havneareal på 83.000 m2 inddrages igen som en del af byen, og opgaven er at skabe et levende ar-
bejds-, studie- og boligmiljø, der aflaster trykket på bykernen, åbner for nye relationer. Genetablerer byens 
havnefront og tilbyder et visionært læringsmiljø, hvor det meget ambitiøse Multimediehus vil være et nyt 
format for fremtidens bibliotek og for e-bogens æra. 

Investeringer i miljømæssig, social og kulturel infrastruktur har til formål at understøtte en transformation af 
den fejlslagne drøm om et egentligt socialt boligbyggeri fra 70’erne, Gellerup. Her har 85 % af de nuværende 
ca. 7.500 indbyggere indvandrerbaggrund. Det er denne “by i byen” der skal tilføres mere åbenhed - et dyna-
misk og socialt integrerende miljø, der interagerer med resten af byen. Hvordan vedligeholder man det unikke, 
og hvordan viderefører man de positive aspekter i samfundet?

Nord for byen er udfordringen at skabe nye, bæredygtige, grønne lokalområder for 40.000 borgere i omkring 
Elev og visionen om at skabe det bedste sundhedsmiljø og finde alternativer til monotone industrielle områ-
der stiller høje æstetiske, etiske og miljømæssige krav til planlægningen at det største hospitalskompleks i 
Skandinavien, Skejby Universitetshospital. 

Arbejdet med en CO
2
-neutral by i 2030 er ved at blive sat i gang gennem en række strukturelle initiativer, 

herunder grønne tage, udvidelse af en af byens bedste fungerende varmeværker og et ny, integreret trans-
portsystem med et letbane-system som kerneelement. 6 store kulturinstitutioner, der udfoldes ligeledes på 
de næste sider, bliver ombygget eller nybygget fra 2010 - 2017. Heriblandt Multimediehuset, som er visionen 
om nye biblioteker for det 21. århundrede, ændringen af den gamle godsbanestation, Godsbanen, til et 7.000 
m2 kunst-produktionscenter, to helt nye museer – Moesgårds historiske museum med 15.000 m2 udstillings-
bygning og genopførelsen af den moderne by i den gamle by, og PROMUS, det nyt center for rytmisk musik, 
som åbnede i 2010. 

Etableringen af to nye kulturprojekter er grundlaget for omdannelsen af den tidligere godsbanestation og det 
nyligt lukkede Ceresbryggeri til områder med kunstnerisk produktion, forskning og gymnasier, universitetsin-
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stitutter og kreative uddannelser. Det 7.000 m2 store kunst produktionscenter, Godsbanen, vil åbne i 2012, og 
det forventes at det historiske museum og kreative virksomheder vil kickstarte udviklingen. 

To store historiske museer vil være fuldt omstruktureret: Moesgårds museum åbner i 2014 med et radikalt nyt 
og komplet digitaliseret udstillingsdesign, en model, der integrere digitale medier og et ny rumligt koncept for 
historiske museer. Den moderne by i den unikke gamle by vil tilføre en ny kulturarv til museet i form af byg-
ningsstil og håndværk fra det 20. århundrede. 

I Aarhus midtby åbner i 2015 en ny model for en fleksibel og åben skole, Midtbyskolen, der integrerer lokal-
samfundet, sport og ungdomscenter. Fjordgadeskole vil blive udvidet og tilpasset til et komplet kunstcenter 
for børn. Det banebrydende “leg og lær”-program har genereret mere end hundrede lokale forslag til at skabe 
og forbedre læringsmiljøer - macrofornyelse ændres ved mikroprojekter. Der etableres et nationalt børnekul-
turcenter ligeledes i midtbyen, som forventes at åbne i 2017. Det nationale børnekulturcenter bliver et net-
værksbaseret lærings- og ressourcecenter med fokus på børn og kreativitet.

Alle disse centre vil tilbyde nye platforme for Aarhus 2017 og samarbejdet vil kickstarte efterhånden som de 
etableres i de kommende år med det formål at støtte deres lancering og udvikling både lokalt og internatio-
nalt. Endelig er forberedelse af Re-think, Re-imagine og Re-connect i byen i gang. 

Et samarbejde mellem byen og Aarhus 2017 vil også fokusere på en struktureret plan for det offentlige rum i 
byen og en 5 års proces vil vise nye initiativer til støtte kreativ udnyttelse af en række større pladser, parker, 
gader, baggårde og havne- og kystområder - midlertidige, mobile og permanente.

infRaSTRUkTURpRojekTeR i aaRhUS
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2012-2022

NYT MUSEUM JORN:
KUNSTMUSEUM
2015-2017

FODBOLD EXPERIMENTARIUM:
IDRÆT OG BEVÆGELSE
2011-2013

SLAGTERIGRUNDEN:
KULTURARV OG NYE BYRUM
2013-2025

VIBORG BANEBY:
STRATEGISK BYUDVIKLINGSPROJEKT
2012-2022

NORTH SEA LIVING:
OPLEVELSES- OG FORMIDLINGSCENTER
2012-2016

VESTJYLLANDS KUNSTPAVILLON:
KUNSTMUSEUM
2012-2013

KRAFT:
OPLEVELSES- OG FORMIDLINGSCENTER
2013-2015
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I flere af regionens større byer, herunder Viborg, Silkeborg og Holstebro vil historiske bykerner og nedslidte 
industrikvarterer i perioden frem til 2017 blive genstand for store investeringer og store forandringer. De næ-
ste ti år etableres også en række dynamiske miljøer for kreativt erhverv og kultur på efterladte industriområ-
der og i bevaringsværdige bygninger fra industrielle tidsalder, f.eks Fængslet i Horsens, NyMalt i Ebeltoft og 
Arsenalet i Viborg, der alle er eksempler på meget individuelle og eksperimenterende projekter med et stærkt 
lokalt ejerskab og opbakning. Disse nye miljøer vil tilbyde attrative rammer, hvor nuværende og kommende 
generationer af designere, arkitekter og kunstnere kan udfolde sig kreativt i spændende nye iværksættermil-
jøer.

Kultur og mangfoldighed er omdrejningspunktet for gentænkning af det offentlige byrum i fire midtbyprojek-
ter, der er under udvikling i Horsens, Viborg, Randers og Silkeborg. Projekterne har blandt andet fokus på 
eksperimenterende bylandskabsdesign, nye digitale medier og processer for borgerindragelse, der samlet set 
har som mål at skabe særlige steder og rum i byen, hvor nye sociale samlingspunkter kan opstå og udfolde sig. 
Det er en oplagt mulighed at forbinde udviklingen af nye rum og steder i byen til samarbejdet om kulturel 
planlægningsstrategi og i øvrigt til udfoldelse af projekter i Aarhus 2017-programmet. 

Samtidskunstens udfoldelsesmuligheder prioriteres højt i regionen, hvor der er en markant vilje til at støtte 
fremragende faglige miljøer, der skal sikre inspiration fra det internationale kunstnermiljø og anspore til 
konstant refleksion og provokation. Den regionale museumsinfrastruktur vil over de næste ti år blive betyde-
lig styrket, når planerne for ombygning af eksisterende museer og etableringen af 3 nye museer i Silkeborg, 
Randers og Videbæk bliver en realitet. Danmarks store kunstnerikon, maleren Asger Jorn er ligeledes med til 
at synliggøre et fokus på det ukonventionelle i kunsten og i det samlede Aarhus 2017-program.

Viljen til at fejre naturen, konfrontere fundamentale spørgsmål om overlevelse og sætte spørgsmålstegn ved 
gængs industriel teknologi er omdrejningspunkt i fire meget visionære planer i regionen for eksperimente-
rende oplevelses- og formidlingscentre. De fire projekter: Havets Hus i Grenå, Kraft – Power by Nature i 
Ringkøbing, MCH Time World i Herning og North Sea Living i Thyborøn sætter alle fokus på det lokale i det 
globale og integrerer og udfordrer viden og læring fra børnehave til universitetsniveau. De nye centre bliver 
fremtidens motor i ”gentænkningen” af de klassiske modsætninger mellem land/by, privat/offentlig og for-
tid/fremtid.

Inden for sport, motion og bevægelse er der nye meget interessante og forskellige projekter på vej i regionen 
f.eks. i Viborg, Herning og Ry/Skanderborg, hvor ny teknologi og integreret planlægning peger i retning af helt 
nye ideer til, hvordan idræt og motion bliver en del af fremtidens samfund.

infRaSTRUkTUR Region
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STRaTegi 3: viDenS & kompeTenceUDvikling

Med afsæt i kortlægninger af både kulturinstitutioner og 
kreative erhverv samt efterfølgende pilotprojekter er der 
konstateret et behov for at sikre et højere fagligt niveau 
på kulturfeltet. Det gælder både i forbindelse med le-
delse, bestyrelse og medarbejdere.

Samtidig er det konstateret, at mange kunstnere og 
kulturentreprenører mangler uddannelse og efteruddan-
nelse i både markedsføring og projektopbygning. Kultur-
institutionerne har desuden peget på manglende synlig-
hed i det samlede mediebillede, som ofte domineres af 
det københavnske kulturliv.

Endelig er der mange steder fokus på at udvikle, fast-
holde og omforme borgernes muligheder for at agere 
mere aktivt som publikum i forhold til kulturinstitutio-
nerne. Herunder kommer stigende krav om at engagere 
hele befolkningen, således at publikum afspejler hele 
samfundet.

Strategien er derfor afgørende for, at kultursektoren kan 
agere i forhold til tidens stigende og komplekse krav. På 
den baggrund er der igangsat udvikling af en række læ-
ringsforløb, efteruddannelser, sommerskoler og endda 
nye uddannelser samt partnerskabsprojekter med den 
hensigt at sikre Aarhus og Regionen en markant kvalita-
tiv udvikling i kunst og kulturinstitutioner.

Denne strategi omfatter 3 projekter som understøtter 
kulturinstitutiones udvikling samt formidling af kunst til 
publikum og endelig projekter der har videns- og talent-
udvikling i fokus for unge.

NY VIDEN I KULTURINSTITUTIONER
Et af de klareste resultater af vores kortlægning og 
analyse af den kulturelle sektor har været konstaterin-
gen af et voksende behov for at støtte og udvikle vores 
kulturelle institutioner, centre for kulturel produktion, 
netværk og ikke mindst kunstnerne selv.

Forventningsniveauet stiger, nye medier dukker hele ti-
den op, nye platforme for kunst og kultur etableres, den 
offentlige støtte reduceres, mens fysiske og miljømæs-
sige udfordringer presser på. I dette scenarie vil vi sikre, 
at vore institutioner og organisationer har de bedst mu-
lige ressourcer. Vi er midt i, hvad man kunne kalde et 
paradigmeskift, som giver genklang overalt i byen, 
samtidig med at forandringernes tempo også er en vok-
sende udfordring. Disse udfordringer skal ikke blot tages 
op, som del af en dagsorden for 2017; men de er essen-
tielle i forhold til områdets overlevelse og ikke mindst 
sektorens udvikling som sådan.

Derfor er denne lærings-platform et særdeles vigtigt 
strategisk program for perioden 2013-2016. Mange insti-
tutioner erkender behovet for at støtte ansatte, mel-
lemledere og ledere, så vel som bestyrelsesmedlemmer 
med tilbud om planer for uddannelse og kompetenceud-
vikling, som dækker specifikke emner og omfatter flere 
niveauer.

Uddannelsesprogrammet vil også blive tilrettelagt for 
kunstnere, skribenter, musikere/komponister og profes-
sionelle indenfor de performative kunstarter, som har 
brug for både at styrke deres viden om forretning, medier 
og marketing, men også for at kunne navigere i en inter-
national sammenhæng.
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Dette er tydeligt dokumenteret i vores analyser og i dis-
kussioner med relevante professionelle kunstnerorgani-
sationer, fagforeninger og institutioner.

Denne 3-årige udviklingsplatform vil på mange måder 
være en pionerindsats - den første gang en by/region 
skaber en integreret udviklingsplatform for den kultu-
relle sektor. Udviklingsprogrammet vil dække såvel for-
skellige niveauer som et bredt udvalg af emner. Fra ad 
hoc workshops og seminarer til sommerskoler og læn-
gere forløb, diplomuddannelser og fuldtids kurser.

Temaerne vil omfatte: Ledelse, marketing og kommuni-
kation, produktion, internationalt samarbejde, kulturel 
innovation, kulturel planlægning, netværksarbejde, kul-
turel mangfoldighed og kunsten, bæredygtighed og 
kunsten, kuratering og programlægning, samfunds- en-
gagement, kunst og helbred, kunst og miljø, kunst og 
uddannelse, kunst og nye medier, kunst og forretning, 
sponsorering og fundraising etc.

Aktiviteterne vil være udformet som kontinuerlige labo-
ratorier, strukturerede kurser og workshops, studiebesøg 
til europæiske kulturhovedstæder og andre byer, pro-
jektudvikling og feedback, international jobudveksling, 
mentoring og rådgivning, og sidst men ikke mindst en 
platform for vidensdeling.

Alle 2017 projekter forventes at tage del i dette udvik-
lingsprogram, som også vil blive tilbudt til andre institu-
tioner. Vi forventer at involvere fra 2-500 professionelle 
og semiprofessionelle i projektet over en 4-årig periode. 
Udover at støtte disse generelt, vil projektet også skabe 
samarbejdsrelationer mellem sektorer og institutioner i 
regionen , samt skabe en åben vidensplatform, som 
også vil være tilgængelig efter 2017.

Vi forventer et deltagerantal på mindst 150 personer pr. 
år, med en total deltagelse på omkring 500 i løbet af den 
4-årige periode. Med bred deltagelse fra såvel ledelse, 
som personale, bestyrelsesmedlemmer og kunstnere.

PARTNER: Promus har allerede en platform for musik-
producenter og arrangører, som kan videreudvikles. 
Promus er en nøglepartner i denne strategi, sammen 
med de tre nye centre for henholdsvis litteratur, scene-
kunst og billedkunst, som får base på Godsbanen fra 
2012. Sammen med Filmbyen, Alexandra Instituttet og 
Statsbiblioteket, vil Aarhus have en komplet serie af 
udviklingscentre for den professionelle kunst og kultur 
sektor.

Nationale organisationer for professionelle kunstnere, 
som fx Dansk Musikerforbund, Dansk Forfatterforening, 
Danske Billedkunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 
Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Aalborg, Kaospiloterne og Via 
University College inviteres til at bidrage til programmet. 
De regionale netværk for museer og kunstmuseer, teater 
og børnekultur vil også deltage.

viDenS & kompeTenceUDvikling
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FREMTIDENS KUNST- OG 
KULTURINSTITUTIONER - NEXT PRATICE
Et projekt der vil udvikle modeller for vores kunst- og 
kulturinstitutioner i en brydningstid. Krav om ny publi-
kum, nye medier og nye teknologier præger institutio-
nernes dagligdag. Samtidig skal nye forståelser af, hvad 
kunst og kultur er og institutiones berettigelse.

Situationen kommer ofte til udtryk som bekymring over 
egentlig overlevelse, samtidig med at mulighederne for 
udvikling ofte er meget begrænsede hos institutionerne. 
Vi ønsker at udvide mulighederne for udvikling med det 
mål for øje, at udvikle regionens kunst- og kulturinstitu-
tioner således, at de bliver langt bedre rustet til fremti-
den, og magter at tilpasse og udvikle sig med tiden.

Der vil blive arbejdet med en radikal gentænkning af 10-
12 kulturinstitutioner, som er villige til at indgå i et mere 
forpligtende forløb omkring ’fremtidens kunst- og kul-
turinstitution’.

Vi vil invitere en række lokale biblioteker, idrætshaller, 
kulturhuse, forsamlingshuse, kirker, festivaler, teatre og 
spillesteder til at indgå i et udviklingsforløb i 2014-2016. 
Her vil der blive arbejdet med både organisering, bruger-
inddragelse, aktiviteter/programindhold og kommunika-
tion.

I 2017 skal institutionerne fremstå som eksempler på 
Next Practice-modeller. (En del af projektet tænkes ud-
viklet i samarbejde med det europæiske netværk Euroci-
ties.) Udover Aarhus deltager Holstebro, Randers, Hor-
sens og Silkeborg kommuner i projektet.

KULTUREL PLANLÆGNING I REGION
MIDTJYLLAND
Kulturel planlægning bliver en nøglestrategi, som ikke 
blot vil være relevant for ECoC 2017; men som i stigende 
grad får betydning for en ny byplanlægning, hvor miljø-
mæssige, sociale, kulturelle og aspekter ses som for-
bundne og linkede fænomener.

Projektet igangsættes af fem byer i regionen, som alle 
ser kulturel planlægning som en mulighed for at forny 
eksisterende praksis og støtte deres egne byplanlæg-
nings projekter i løbet af de kommende fem år.

Kommunerne i Region Midtjylland etablerer et udvik-
lingsforum for innovativ læring og projektudvikling, hvor 
netop tværgående planlægning i forhold til by, miljø, 
kultur, erhverv og sociale forhold er udgangspunktet. 
Projektet udvikles af Horsens, Randers, Viborg og Silke-
borg Kommune med afsæt i konferencen Danske Byers 
Potentiale afholdt i Randers i april 2011. Projektet for-
ventes at inddrage op mod 250 deltagere, og program-
met vil være åbent for alle kommuner i regionen samt 
evt. kommuner udefra.

Der involveres relevante aktører såsom Aarhus Universi-
tet, Arkitektskolen Aarhus, Copenhagen Business 
School, Aalborg Universitet. Herudover arbejdes der med 
med andre europæiske byer i bl.a. England, Sverige og 
Holland.

viDenS & kompeTenceUDvikling
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ERHVERVS- OG KULTURPLATFORM
Med afsæt i de mange forsøg, der er blevet gjort for at 
skabe synergi mellem kultur- og erhvervssektoren, ud-
vikles der i Aarhus og Region Midtjylland en åben plat-
form, hvor der skal skabes ligeværdige bilaterale møder, 
udvekslinger og gensidig inspiration mellem den kreative 
sektor og kultur- og erhvervssektoren.

Projektet bygger på erfaringer fra ind- og udland. Samar-
bejdet har som ambition at gøre en forskel i forhold til 
begrebet Rethink, hvor nye synsvinkler, nye kompetencer 
og ny teknologi kan være med til at løse opgaver indenfor 
flere områder, f.eks. sundhed, teknologi, energi, fødeva-
rer m.v.

Samtidig er det indlysende, at kultursektoren kan få 
gavn af input fra erhvervssektoren til virksomhedsdrift, 
projektudvikling, markedsføring mm. Der arbejdes med 
en bestyrelsesbank og en vidensbank. Endelig skal plat-
formen fungere som en naturlig matchmaking-ramme 
for projekter og initiativer. Projektet forankres hos Er-
hverv Aarhus, men både lokale og regionale erhvervs- og 
kulturnetværk tilknyttes.

VIDENSBANK FOR KULTURSEKTOREN
Efter model fra Arts and Business i bl.a. England og USA 
oprettes en ”Bestyrelses Bank” bestående af nøgleper-
soner fra kultur- og erhvervssektoren, der ønsker at bi-
drage til udvikling af kulturinstitutionerne.

Vores kultursektor har tydeligt angivet, at de har behov 
for folk med en mere professionel baggrund og bredere 
kompetence, hvis sektoren skal udvikles. Erhverv Aarhus 
vil indtage en nøgleposition i projektet, som startes op i 
2012, som pilotprojekt.

Projektet skal også tilbyde vejledning til bestyrelses-
medlemmer vedr. bl.a. ledelse indenfor kulturområdet. 
Andre temaer vil være kulturel mangfoldighed i kultu-
relle organisationer, strategisk management, marketing 
og medier samt europæiske og internationale forhold.

Projektet er for alle kunst- og kulturinstitutioner i regio-
nen, og det vil løbe i en 3 årig periode.

Hensigten er at styrke kulturinstitutionernes bestyrelser, 
bl.a. via kurser og workshops for bestyrelsesmedlemmer 
i kulturinstitutioner i regionen. Tilmed vil der der blive 
skabt en vidensbank, en løbende vidensudveksling/ 
kompetenceudveksling mellem kultur- og erhvervsvirk-
somheder.

viDenS & kompeTenceUDvikling
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KREATIVE UDDANNELSER
Aarhus 2017 har videns- og talentudvikling som et af 
sine indsatsområder. En af forudsætningerne for at 
kunne kalde sig en kreativ by og region er en veludviklet, 
tilgængelig og motiverende læringsinfrastruktur. I flere 
analyser af byens og regionens talentmiljøer understre-
ges nødvendigheden af at opbygge læringsmiljøer i til-
knytning til professionelle kunst- og kulturproducenter.

For at sikre et højt kunstnerisk niveau skal der tilbydes 
uddannelsesforløb for børn og unge inden for kunst, 
musik, design, litteratur, scenekunst m.m.

KREATIVE BØRN
Frem mod 2017 iværksættes et program, der sikrer ar-
bejds- og udviklingsmuligheder for unge kreative talen-
ter. Kulturinstitutionen skal gentænkes som læringsrum, 
som en integreret del af det professionelle vækstlag. 
Ved at samarbejde på tværs af kommuner og faglige 
grænser udvikles sammenhængende forløb for unge fra 
folkeskolen frem til de professionelle uddannelser tager 
over fra 20 års-alderen. Projektet skal derfor i høj grad 
knyttes til kommunernes læringsstrategier i hhv. folke- 
og ungdomsskoler.

Pioneren bag denne holistiske tankegang er Dansk Ta-
lent Akademi i Holstebro, som tilbyder kreative lærings-
platforme som supplement til gymnasier og andre ung-
domsuddannelser.

Hensigten er at skabe et enestående mobilt, kreativt og 
opsøgende miljø, som kan fungere som en faglig model 
for andre kommuner i Danmark. Samtidig kan elementer 
af denne integrerede tænkning overføres til øvrige insti-
tutioner i regionen, hvor der arbejdes med individuelle 

faglige liner bl.a. litteraturen i Silkeborg, musik og bil-
ledkunst i Aarhus samt medier i Viborg.

2012-13: Opstart, 2014-16: Udvikling, 2016-17: Produktion. 
Projektet forankres hos Dansk Talent Akademi i Holste-
bro i tæt samarbejde med Børnekulturhuset Aarhus, 
Aarhus Billed- og Medieskole, Aarhus Musikskole, Tea-
terhuset Filuren, Filmby Aarhus, The Animation Work-
shop m.fl. Der inddrages også en række europæiske 
partnere.

FREMTIDSPROJEKTIONER
Et banebrydende tværregionalt uddannelsesprojekt, 
hvor gymnasier samarbejder med professionelle lokale, 
regionale og internationale kunstnere og kunstinstituti-
oner om eksperimenterende og kreative processer. De 
munder ud i innovative produkter med en fælles overord-
net temaramme, Rethink the Future. Produkterne udfol-
der på forskellig vis de unges visioner om fremtiden i 
form af f. eks. installationer og udstillinger i byrummet, 
performance og udgivelser.

Projektet ser den kunstneriske skabende proces som et 
redskab til at udfordre den gængse undervisning samt 
vise nye veje og måder at lære på. Ved brug af moderne 
medier og informationsteknologi zoomes der også ind 
på det tværæstetiske, interaktive og socialt bæredygtige 
som afsæt for kunstprojekter i det offentlige rum.

Egå Gymnasium har med deres særlige fokus på kunst, 
rollen som projektkoordinator til og med 2017. Regionens 
øvrige gymnasier forventes også at deltage sammen 
med Aarhus Universitet, ARos Junior, Aarhus kommune, 
Aarhus Kulturnat, Aarhus Billed - og Medieskole, Galleri 
V58, Stenomuseet, Teater Katapult, Filurens Teater-
skole, Aarhus Sinfonietta, Den Jyske Opera og SPOR Fe-

stival. Der indgås samarbejde med skoler og kunstnere i 
andre europæiske lande f.eks. Cypern i 2017 som grundlag 
for inspiration, udveksling, studierejser etc.

DEN KREATIVE UNGDOMSUDDANNELSE
Den nye kreative ungdomsuddannelse bliver et kulturelt 
kraftcenter for unge i Danmark. Uddannelsen er en pen-
dant til de gymnasiale uddannelser og målrettes unge, 
som ønsker at arbejde professionelt med kunst og kultur. 
Samtidig giver den mulighed for at videreuddanne sig 
indenfor de kreative og æstetiske fagområder.

Målet er at styrke det kreative vækstlag og medvirke til 
en dynamisk udvikling på tværs af uddannelses- og kul-
turinstitutioner i hele Regionen. Uddannelsen fremmer 
nytænkning og meningsdannelse på tværs af brancher 
og erhverv, men den styrker også kunst og kultur som 
begreb og skaber fundamentet for uddannelse af nye, 
unge udøvende kunstnere.

Projektet etableres som en permanent treårig ungdoms-
uddannelse, der tiltrækker unge fra hele landet med øn-
sket om at arbejde professionelt med kultur og kultur-
produktion. Den opbygges omkring valgfrie moduler 
vekslende mellem virksomhedspraktik, faglige undervis-
ningsforløb og almene fællesfag på skoleopholdet. Ud-
dannelsen bliver del af en større kulturel fødekæde, der 
anerkender skabende kunst, kultur og kreativitet som 
væsentlige kompetencer for fremtiden.

Den kreative ungdomsuddannelse etableres i et samar-
bejde med en lang række kunstnere, kreative uddannel-
ser og kulturinstitutioner i Aarhus og Regionen, som i 
årene 2013-2017 iværksætter innovative pilotprojekter 
med eleverne på den kulturelle ungdomsuddannelse.

viDenS & kompeTenceUDvikling
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STRaTegi 4: 
pUBlikUmSUDvikling
STRATEGI:PUBLIKUMSUDVIKLING
Et af hovedmålene for 2017 er at sikre et større engage-
ment fra borgerne i kunst og kultur. Ved et større enga-
gement forstås dels mere publikum til eksisterende kul-
turtiltag, dels udvikling af nye aktiviteter og 
deltagelsesformer. Det handler så at sige om at øge an-
tallet af borgere, der benytter sig af offentlige kunst- og 
kulturprojekter. Derudover handler det om at opsøge 
specifikke samfundsgrupper og omforme kulturinstitu-
tionernes kulturtilbud, så der skabes nye og anderledes 
rum, fortællinger og formidlingsformer.

REGIONAL  KULTURPORTAL
Den kunst- og kulturinteresserede borger står derfor 
overfor en kompliceret opgave i at følge med i, hvad der 
sker i kulturlivet. Tilsvarende oplever arrangører og 
kunstnere, at det i stigende grad er svært at nå og udvide 
publikum.

49 % af borgerne i vores regionale publikumsundersø-
gelse angiver mangelen på en samlende kulturportal el-
ler formidlingsplatform som den væsentligste årsag til, 
at de ikke tager del i kunst- og kulturlivet i samme grad, 
som de egentlig gerne ville.

Vi vil derfor udvikle en åben platform for publikum og 
kulturaktører. En webportal og kulturel gateway, som 
skal bidrage til et åbent og kvalitativt informationsflow 
om aktuelle kulturbegivenheder. Samtidig skal portalen 
være et forum for vidensdeling, som udstyrer kunstnere 
og kulturinstitutioner med relevant information om 
netværk, projekter, internationale begivenheder, tilskud 
og samarbejdsmuligheder. Portalen udvikles i et tvær-
sektorialt samarbejde med vores regionale netværk 
samt museer, teatre, kunsthaller og koncerthuse, herun-
der Kunsten.nu, PROMUS, Gaffa.
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OUTREACH OG INREACH
Der er et stigende behov for tilstedeværelse af kulturin-
stitutioner i det offentlige rum, på biblioteker uddan-
nelsesinstitutioner og i lokalområderne. Der skal derfor 
udvikles projekter, der tager afsæt i at nedbryde muren 
mellem institutioner og lokalsamfund og skabe et flow 
af aktiviteter, viden og oplevelser i begge retninger.

Af vores regionale publikumsundersøgelse fremgår det, 
at kun 8 % jævnligt går til klassiske koncerter, 14 % på 
museum, 26 % i teateret, og 27 % besøger årligt kunst-
museerne. Det drejer sig derfor om at gentænke borger-
nes forhold til kunst og kultur, både i og udenfor de 
gængse kulturinstitutioner.

Projektet har også til hensigt i højere grad at involvere 
borgerne i kunstoplevelsen. I stedet for kun at under-
holde skal borgeren aktiveres og engageres gennem 
workshops, kreative installationer og inddragelsesforløb. 
På den måde omsættes oplevelsen til indlevelse, og 
kunsten bliver relevant, forståelig og nærværende for 
den enkelte borger.

Aarhus Symfoniorkester, ARoS Kunstmuseum og Gelle-
rup Bibliotek har allerede gennemført en række outreach/
inreach-projekter med stor succes. Derudover udvikles 
projektet i samarbejde med Svalegangen, Musikcaféen 
[Real], Randers Egnsteater, Randers Kammerorkester, 
Operaen i Midten, Komediehuset i Horsens m.fl.

MEANING MAKING EXPERIENCES
Meaning Making Experiences (MMEx) er navnet på et 
kommende kompetence-, videns- og facilitetscenter for 
udvikling af digital formidling til danske museer. Projek-
tet bliver landets første center af sin slags og tænkes 
udviklet i national retning.

MMEx kombinerer højteknologi med museernes mere 
bløde tilgang til formidling. Konkret vil man arbejde med 
formidlingsinstallationer fra det helt store altomfat-
tende museumskoncept til den lille interaktive installa-
tion. MMEx vil være i front med udvikling og produktion 
af nye teknologier på engagerende, involverende og 
grænseoverskridende måder.

I forbindelse med etableringen af MMEx blev der i 2009 
udviklet et pilotprojekt på Kulturhistorisk Museum i 
Randers med titlen Mejlbystenen. En digital iscenesæt-
telse af en runesten, som kombinerer leg, magi og histo-
riefortælling med moderne projektions- og interaktions-
teknologi. Projektet fik stor national og international 
opmærksomhed og understreger nødvendigheden af et 
landsdækkende center for digital formidling.

Projektet er igangsat af Midtjyske Museers Udviklings-
råd som et tværfagligt og tværregionalt samarbejde 
mellem 12 større museer og en række institutioner med 
viden og kompetencer inden for animation, visualisering, 
interaktion, drama, lyd, lys, børnekultur og formidling, 
herunder Animationsværkstedet, CAVI, Kulturprinsen, 
TEKNE og Teater Katapult. I 2017 vil MMEx danne afsæt 
for en række tematisk udstillinger, som aktiverer publi-
kum som medformidlere af vores fælles natur- og kul-
turarv.

DEN JYSKE JERNKYST
Projektet er opstået i samarbejdet i MMEx. Målet er at 
omdanne destinationen Vestkysten til Den Jyske Jern-
kyst. Vestkysten er smuk og idyllisk, men er også farlig 
og berygtet som Jernkysten. Her forulykkede den russi-
ske orlovsfregat Alexander Nevskij i 1868 med 724 mand 
ombord. Den danske vestkyst er også kendt som porten 
til Europa.

Gennem oprettelse af stoppesteder langs den 200 km 
lange kyststrækning etableres en fortælling om Den Jy-
ske Jernkyst. Her tilpasses den virtuelle formidling til 
stoppestedernes kapacitet, og placering i landskabet. 
Der udvikles en formidling, som fører publikum tilbage i 
tiden, ned under havets overflade, tilbage til isens sidste 
fremrykning.

 Projektet er forankret hos CAVI og Lemvig Museum med 
Holstebro Museum, Bovbjerg Fyr, Kystcenteret og Lem-
vig Kommune som samarbejdspartnere. I 2012 afholdes 
en række workshops med tilrettelæggelse af historier og 
teknologi. 2013 realiseres første del af projektet i forbin-
delse med kulturfestivalen Bølgen. 2014-15 videreudvik-
les projektet via animationer og filmoptagelser. 2016 af-
prøves projektet som pilotprojekt som forberedelse til 
konkret igangsætning i 2017.

pUBlikUmSUDvikling
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STRaTegi 5: inTeRnaTionalT SamaRBejDe

Der er behov for en større internationalisering i regionen 
og ikke mindst i kulturliv og den kreative sektor. Samti-
dig er en større kontakt mellem regionen og internatio-
nale partnere, m.v. en forudsætning for, at 2017-projektet 
kan lykkes.

Et af Region Midtjyllands overordnende indsatsområder 
er, at regionen i højere grad skal agere på det globale 
marked. Vi kan ligeledes konstatere, at mange kreative 
virksomheder har brug for at styrke deres internationale 
relationer. I kommunerne er der ligeledes udpræget 
mangel på internationale kontakter og samarbejdsfla-
der.

RESIDENCIES
Europas bedste residency-program for at sikre kontinu-
erlig dialog og fri bane for den kreative energi. Residen-
cies vil medvirke til at skabe nye partnerskaber, program-
mer, dialog og læring. De vil medvirke til at åbne 
bevidstheden mod nye oplevelser og erkendelser, og 
sidst men ikke mindst give tid og plads til at skabe. Re-
sidencies skaber plads til eftertanke, sætter gang i ideer 
og skaber bånd mellem mennesker.

Der etableres mindst 200 residencies indenfor alle 
kunstneriske genrer med sigte på at skabe nye kunstne-
riske værker baseret på samarbejdsprocesser med det 
interkulturelle og internationalt samarbejde i fokus.

I årene 2013-16 arbejdes der med et omfattende resi-
dency-program i Region Midtjylland. Residencies søges 
etableret i Godsbanen i Aarhus (billedkunst, scenekunst, 
medier), Animation School og Hald Hovedgaard i Viborg 
(hhv. film/animation og litteratur), Odin Teateret i Hol-
stebro (scenekunst), Statsfængslet i Horsens samt Den 
Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft (film). Herudover 

inddrages en lang række kulturinstitutioner, virksomhe-
der, undervisningsinstitutioner m.fl. for tematiske resi-
dencies. Målet er at skabe relationer, der understøtter 
projekter frem mod 2017, men også styrker samarbejdet 
i det hele taget.

Et ”omvendt residency-program” etableres for kunst-
nere, kulturudviklere m.v. i udlandet. Her gives mulighed 
for at udvikle kontakt, deltage i konferencer og messer, 
samt for at præsentere egne værker.

Programmet knyttes til de faglige centre i Aarhus, f.eks. 
Promus, Godsbanen og Filmbyen. Et andet aspekt af 
projektet er job swap og udvekslingsaftaler, med det 
formål at udvikle projekter og co-produktioner mellem 
forskellige partnere.

INTERNATIONALE NETVÆRK OG 
KONFERENCER
Der skal tiltrækkes internationale konferencer til byen og 
regionen, som kan skabe kontakt med relevante net-
værk, kulturinstitutioner og virksomheder.

Fokus vil være på fire typer konferencer:

 ■ Åbne konferencer i samarbejde med Aarhus Universi-
tet og Arkitektskolen, som tematiserer Rethink.

 ■ Netværksbaserede konferencer med fokus på euro-
pæiske netværk, f.eks. LAB for Culture, IETM, Trans 
Europe Halles, European Network of Cultural Centres, , 
EUNIC, Euro Cities, Creative Cities og Nordisk Råd.

 ■ Konferencer med fokus på specifikke globale udfordrin-
ger med relevans for diverse innovationsvirksomheder, 
f.eks. grøn teknologi, klima, sundhed og landbrug. 
Netværksmøder med Similar Cities, et europæisk net-
værk, som Aarhus blev medlem af i 2009, hvor byerne 

Utrecht, Edinburgh, Bologna, Stuttgart, Gent og 
Malmø også indgår.

 ■ Vi vil også samarbejde med kommende ECoCs omkring 
seminarer og konferencer med Rethink som omdrej-
ningspunkt.

Frem mod 2017 satses der på afholdelse af 20-25 inter-
nationale konferencer med 2.000-2.500 deltagere, kul-
minerende i 2017 med et større arrangement.

DISTRICTS OF CREATIVITY
Region Midtjylland blev i efteråret 2010 optaget i District 
of Creativity (DoC), som et væsentligt skridt mod en øget 
international dagsorden og samtidig en ambition om et 
erhvervsmæssigt fokus på kreativitet.

DoC er et samarbejde mellem 14 af verdens førende krea-
tive regioner: Flandern, Baden-Würrtemberg, Skotland, 
Catalonien, Rhône-Alpes, Lombardiet, Nord-Pas de Ca-
lais, Tampere i Europa samt Oklahoma, Shanghai, Kar-
nataka, Qingdao og Quebec.

De kommende år udvikles der løbende projekter og akti-
viteter mellem regionerne, i første omgang med fokus 
på europæiske regioner.

Region Midtjylland arbejder for muligheden for at af-
holde World Creativity Forum i 2016 eller 2017. Region 
Midtjylland har med optagelsen i netværket allerede ta-
get det første skridt i retningen af at facilitere en inter-
national platform for de kreative erhverv. Der arbejdes 
med en række andre pilotprojekter, bl.a. etablering af 
partnerskaber mellem virksomhed.
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PARTNERSKABER MED ECOCS 2013-16
Der udvikles løbende projekter i samarbejde med nuvæ-
rende og kommende ECoCs, herunder Tallinn 2011, Mar-
seilles 2013, Riga 2014, Umeå 2014, Plzen 2015, San Se-
bastian 2016 og Wroclaw 2016. Rækken af byer bliver 
udvidet i takt med, at flere bliver udpeget.

Hensigten er at lære af tidligere kulturhovedstæders er-
faringer, men også at knytte an til projekter i en større 
europæisk kontekst. Endelig kan et sådan samarbejde 
på sigt danne grundlag for etablering af interessante 
partnerskaber.

Det konkrete program tager afsæt i de enkelte byers 
programprofil, men forventes at bygge på Aarhus og 
Region Midtjyllands kernekompetencer samt på temaet 
Rethink. Partnere vil være Arkitektskolen Aarhus, TeKo, 
Mediehøhjskolen, Aarhus Universitet, Kaospiloterne, 
Animationsværkstedet, Performers House og Filmbyen. 
P.t. arbejdes der med følgende programmer:

Tallinn 2011: Straw Theatre inviteres til at deltage i i ILT-
festivalen i 2013. Derudover samarbejder vi omkring af-
holdelse af European Art Triennale for unge kunstnere i 
2011.

Marseilles 2013: Samarbejde mellem Les Friches og det 
nye produktionscenter på Godsbanen samt med Lieux 
Publiques omkring udvikling af Street Art i hele regionen. 
Endelig samarbejdes omkring større havneprojekt i 
Marseilles i 2013.

Riga 2014: Samarbejde med De Danske Kulturinstitutter 
i Riga, Vilnius og Tallinn med sigte på etablering af et 
udvekslingsprogram med Region Midt omkring kreative 
tiltag for unge.

Umeå 2014: Samarbejde mellem de to byers hovedbiblio-
teker samt mellem Musikskolen Aarhus, Aarhus Symfo-
niorkester og Umeå Musikskole omkring The Blog Opera 
samt et projekt om landskab, klima og kunst.

Plzen 2015: Der er allerede etableret et samarbejde om-
kring teater, performance og dans med aarhusianske 
Granhøj Dans og Entré Scenen (nu Bora Bora). Derudover 
udvikles en række workshops og residencies med unge 
kunstnere som del af programmet i Plzen 2015.

San Sebastian 2016: P.t. arbejder vi på flere projekter, 
som kan overføres direkte fra San Sebastian til Aarhus. 
Som havnebyer er vi ved at udvikle et projekt med mobile 
containere som ramme omkring forskellige aktiviteter. 
Et andet fokus er vind, sol og vand som alternative ener-
giformer. Det tredje samarbejde bliver et samarbejde 
med Kaospiloterne omkring kreativ projektledelse.

Wroclaw 2016: Forholdet mellem Jerzy Grotowski fra 
Wroclaw og Eugenio Barba fra Odin Teateret er et af de 
mest interessante og meningsfulde i Europa. Forbindel-
sen mellem de to er derfor et perfekt afsæt for et retro-
spektivt projekt, som binder fortid og fremtid indenfor 
den performative kunst sammen.

EUROPÆISKE PILOTER
Vi er i færd med at etablere et strategisk samarbejde 
med KaosPiloterne – det bedste uafhængige uddannel-
sessted, hvor unge mennesker, som vil kombinere teori, 
praksis og fornøjelse med det at kunne gøre en reel for-
skel i det samfund, som de vælger at arbejde med. Efter 
25 år er KaosPilot-brandet kendt over hele verden, og de 
er en enorm bonus for vores by. Vi er glade for, at de øn-
sker at være med i ECoC 2017 fra begyndelsen. Med stu-

derende fra hele Europa, giver det os en perfekt begyn-
delse. Der er gang i to projekter.

 ■ EXPLORATORIET
Hvert efterår afholder KaosPiloterne et projekt af en 
uges varighed. Arbejdet foregår ofte på individuel basis. 
Skolens 35 studerende arbejder uafbrudt på ét udvalgt 
tema, som skaber opmærksomhed på et emne, og som 
samtidigt sikrer engagement fra mange andre menne-
sker. KaosPiloterne har lavet projekter, hvor de involve-
rede hele lokalsamfund, og andre gange har de arbejdet 
med medarbejderne i store virksomheder. KaosPiloterne 
er eksperter i at skabe nye idéer, aktivere mennesker og i 
at se på spørgsmål og udfordringer i en større sammen-
hæng. I sammenhæng med 2017 vælger KaosPiloterne 
emner, der hænger sammen med vores overordnede te-
maer, og som kan ende ud i en offentlig dimension i form 
af udstillinger, mediedækning og net-præsentationer.

 ■ DET EUROPÆISKE KULTUR-GEN
Et åbenlyst projekt for unge, europæiske studerende. 
Dette projekt bliver struktureret som en europæisk 
satsning, hvor centrale, europæiske temaer kommer i 
fokus. Fremgangsmåden er handlingsbaseret research 
og projektet vil indebære rejser til diverse relevante, 
europæiske destinationer, med henblik på at udforske 
disse temaer. Relevante temaer kunne være ”fællestræk 
ved den europæiske ungdom” og ”hvordan kan kultur 
være svaret på Europas udfordringer?” og lignende. Te-
maerne vil være direkte forbundne med aktuelle, euro-
pæiske problemstillinger. De undersøgelser, som projek-
tet skal foretage, skal også skabe kontakter, som kan 
bruges til netværks-opbygning – både for 2017, og for de 
studerende. Projektet er under udvikling i samarbejde 
med en række europæiske byer og andre relevante part-
nere.

inTeRnaTionalT SamaRBejDe
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STRaTegi 6: kReaTive eRhveRv

De kreative erhverv er af stor betydning for Region Midt-
jylland. Især i Aarhus, hvor ca. 50 % af regionens samlede 
antal virksomheder ligger. Der findes således ca. 3.800 
virksomheder indenfor arkitektur, design, mode, nye 
medier m.m. i by og region.

De kreative erhverv beskæftiger et stigende antal men-
nesker, men indtager også en central plads i det samlede 
fremtidige økonomiske vækstscenario for Danmark. 
Virksomhederne leverer indhold og innovation til hele 
byggesektoren, tekstil- og beklædningsindustrien m.m., 
og udgør som sådan kernen i værdikæden.

I kortlægningsfasen blev der gennemført en udførlig 
analyse af virksomhederne. Samtidig har man haft kon-
takt med internationale netværk og centre for at få del i 
deres erfaringer med at støtte op om den kreative sektor, 
herunder Ruhr 2010, Amsterdam, Berlin. Især Region 
Midtjylland har fokus på den kreative sektor som vej til 
vækst og katalysator for innovation.

KREATIVE PARTNERSKABER
Aarhus 2017 har gennemført et omfattende kortlæg-
ningsarbejde af de kreative erhverv i Region Midtjylland.

Med afsæt i analysen af de kreative erhverv arbejdes der 
med en regional satsning til styrkelse af de kreative er-
hverv. Indsatsen udvikles under titlen Kreative Partner-
skaber og skal bygge på elementer af Region Midtjyllands 
erhvervsudviklingsstrategi i forhold til de taktiske mål 
for 2020.

Formålet er gennem en samlet indsats over for de krea-
tive erhverv at tilgodese behovet for udvikling af stærke 
partnerskaber på tværs af kommuner, regioner og lande. 
Indsatsens aktiviteter udfoldes gennem partnerskaber 

inden for de kreative erhverv eller i partnerskaber mel-
lem de kreative erhverv og en eller flere aktører inden for 
kulturlivet, det traditionelle erhverv, uddannelsesinsti-
tutioner/videnscentre eller samarbejder med regioner og 
kommuner. Kreative Partnerskaber udvikles indenfor 
den regionale udviklingsstrategi, men en række projekter 
vil blive særligt udviklet i regi af Aarhus 2017.

Visionen for Kreative Partnerskaber er både at udvikle 
tværgående indsatser og sætte fokus på særlige områ-
der, herunder de 6 brancher, væsentlige for regionens 
udviklingspotentiale, dvs. arkitektur, produktdesign, gra-
fisk design, indretningsdesign, reklamebureauer samt 
PR og kommunikation.

Mulige initiativer er bl.a. etablering af en reginonal 
webportal. Dette skal profilere de mange små usynlige 
virksomheder, tilbyde fælles faciliteter til rådighed for 
projektudvikling og støtte udvikling af sektoren. Andre 
tilbud kunne være mentorordninger eller støtte til inter-
nationale samarbejder.

Kreative Partnerskaber er under udvikling og indledes i 
efteråret 2011 med et forprojekt i regi af Region Midtjyl-
land med deltagelse af følgende partnere: 2 Kommuner, 
VIA University College, Aarhus Universitet, Dansk Indu-
stri, Dansk Erhverv, BKF, Det Regionale Beskæftigelses-
råd i Region Midtjylland, Landbrug og Fødevarer, Horesta, 
Dansk Byggeri, Konsulentfirmaet NyX, Lynfabrikken, 
Væksthus Midtjylland, Innovationsnetværket Livsstil, 
UMT, 2 kulturaktører, Shareplay, Niras, Iceberg Records.

LYNFABRIKKEN
Projektet tager udgangspunkt i Lynfabrikken, der som 
koncept bygger på et kontorhotel for små kreative virk-
somheder kombineret med café, netværks- og fore-
dragsarrangementer, kunstudstillinger mm., hvor der 
skabes en helhed med rammer for et vidensudviklings-
miljø for de kreative erhverv. Lynfabrikken huser eksem-
pelvis 18 designere og arkitekter, to gallerier i gadeniveau, 
og driver en inspirerende hjemmeside.Her er indledt et 
pilotprojekt med seks kommuner, Horsens, Holstebro, 
Randers, Silkeborg, Syddjurs og Viborg. Processen byg-
ger på udvikling af lokalt forankrede kontorhoteller mm. 
med inspiration i konceptet for Lynfabrikken. Desuden er 
der fokus på skabelse af netværk for kreative erhverv på 
tværs af kommunerne, hvor også regionens øvrige kom-
muner får mulighed for at byde ind.

Pilotprojektet knyttes desuden an til forprojektet Krea-
tive Partnerskaber, hvori yderligere tiltag og projekter 
indenfor de kreative erhverv fremadrettet vil tage afsæt. 
Etablering sker i 2012-13 med udvikling af en række pro-
jekter kulminerende i 2017. Der vil også blive etableret 
samarbejde med andre europæiske byer, herunder 
Zürich.
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DET KREATIVE MEJLGADE
Mejlgade er byens – ja måske landets - mest kreative 
gade. Det kan dokumenteres ved, at gaden rummer en 
stribe ungdomsuddannelser, kreative erhverv og kultur-
huse med Via University og Arkitektskolen i den ene 
ende og Kvindemuseet og Aarhus Teater i den anden 
ende.

Projektet er en oplagt mulighed for at gentænke Mejl-
gade som en kreativ klynge, styrke stedets renommé, 
give plads for kvarterets mange kreative kræfter, under-
støtte Mejlgade for Mangfoldighed, investere i unge og 
eksperimenterende tiltag, bakke op om grønne nedslag, 
grønne taghaver etc.

Projektet kan være med til at profilere Aarhus som et 
næringssted for det unge kreative vækstlag. Modellen 
Creative Quarter kendes bl.a. fra Holland, Frankrig, Ca-
nada og England, men bliver det første af sin art i Dan-
mark. Her vil man se på bydele med et på én gang arki-
tektonisk, by-, erhvervs-, uddannelsesmæssigt samt 
socialt- og kulturstrategisk greb. Der samarbejdes med 
flere internationale iværksættere og kreative miljøer 
bl.a. Chocolate Factory i London.

Projektet favner meget bredt og drives af de lokale aktø-
rer og organisationer, herunder Kaospiloterne, Frontlø-
berne, Teko, VIA University, Arkitektskolen, Aarhus Tea-
ter, Det Jyske Kunstakademi, Worldperfect, Byhøjskolen, 
Gruppe 38, Kvindemuseet, Himmelhaven, Sinding & 
Compagni, Olav de Linde, Tækker Group, Remien Ejen-
domme m.fl.

kReaTive eRhveRv
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Selvom festivaler traditionelt ikke anerkendes på lige fod 
med andre kulturelle organisationer og institutioner i 
Danmark, viser festivalernes eksponentielle vækst deres 
potentiale som platforme for et voksende antal subkul-
turer, kunstneriske trends, ungdomsinitiativer og sociale 
responsmekanismer.

Med næsten 100 tilbagevendende festivaler i vores re-
gion, og halvdelen af disse i Aarhus, repræsenterer festi-
valer en særlig stemning af kulturel udforskning og so-
cialt netværk. Kun en håndfuld af disse festivaler er ikke 
blevet startet på initiativ af personer eller uafhængige 
grupper. Som en manifestation af en meget kreativ ge-
neration bringer hvert år nye initiativer med sig fra 
græsrødder og fra kunst- og musikmiljøerne. Det er her 
unge bands og teatergrupper får deres offentlige debut, 
som fx Oh Land, der i dag optræder i USA og for kun få år 
siden debuterede på SPOT festivalen. Men det er også 
her, at reaktioner på politiske dagsordner tages op - som 
f. eks. Mejlgade for Mangfoldighed.

Som et kulturelt referencepunkt siden 70’erne, og som 
udklækningsgrund for uafhængige festivaler, må Aarhus 
Festuges rolle ikke undervurderes i denne sammenhæng. 
Skanderborg Festival (Den Smukkeste) og Skive Festival 
- Danmarks 2. og 3. største festivaler har også leveret 
solide eksempler på, hvordan en festivalsucces udvikles.

Festivaler får tiltagende dækning af medierne samt of-
fentlig opmærksomhed, og deres fleksible form er som 
skabt til at tilpasses forandring samtidig med, at den 
også er en ideel form til at styrke kulturel udvikling.

Vores kortlægning af festivalerne viste, hvor vigtige de 
er som rum for unge organisatorer, for up and coming 
bands og kunstnere, samt for det publikum, som har 

mod på at opsøge det ukendte. Festivaler har en særlig 
magi, som er næsten magnetisk. I de forløbne 20 år, er 
der blevet skabt omkring 40 festivaler i regionen, og 
publikum er blevet tredoblet. Dette sker på trods af, at 
festivaler modtager relativt begrænset offentligt til-
skud, og de drives i høj grad på basis af højt motiverede 
personer med assistance fra tusinder af frivillige. Her er 
tale om en sand mobilisering af social kapital.

Vi betragter disse festivaler som et vigtigt område for 
kulturel mobilisering og mangfoldighed med stort po-
tentiale til at understøtte et dynamisk og åbent sam-
fund.

Aarhus 2017 vil styrke festivalernes potentiale og skabe 
en support-struktur, som kan være medvirkende til at 
udvikle en stærk platform for nyskabende projekter.

Sammen med vores task force bestående af ca. 15 festi-
valer, vi har arbejdet sammen med, har vi identificeret 3 
sammenhængende strategier, som vil blive sat i gang 
over en 3-årig periode: 2014-15-16 med kulmination i 2017.

Vores mål er at støtte og maksimere det kulturelle og 
sociale potentiale og samspil, øge den kunstneriske 
kvalitet og især udvikle deres europæiske og internatio-
nale profiler.
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AARHUS CONTEMPORARY
Det er vores mål at præsentere det allerbedste indenfor 
dansk og international nutidig musik, performance, lit-
teratur og medier i 2017.

Vi vil yde program- og udviklingsstøtte til op til otte 
kunstnerisk ambitiøse festivaler i byen – festivaler som 
allerede stræber efter at markere sig internationalt, og 
som har et internationalt program.

Nogle af disse festivaler udgør allerede vigtige fora i 
byen, hvor der præsenteres nutidig musik, teater, film, 
litteratur og performance. Andre er nystartede og på vej 
mod en klar form. Som sådan spiller de en vigtig rolle for 
byens kulturelle liv, og de udgør en vigtig kilde til inspira-
tion for kunstnere og for det engagerede publikum. De er 
i særlig grad internationalt orienterede og fungerer som 
barometre for et nutidigt kunstnerisk udtryk.

Vi ser udviklingen af det internationale aspekt og her-
med det europæiske programelement som en indbygget 
faktor, der er i fokus for det kontemporære Aarhus.

Vi fokuserer på en række festivaler, som dækker alle 
kunstformer, og som alle har den nødvendige kunstneri-
ske ledelse og organisatorisk potentiale til at udvikle sig. 
Residencies og co-produktioner, hvor lokale og interna-
tionale kunstnere arbejder sammen, samt bestilling af 
nye værker vil være nogle af aspekterne i programmet 
for 2013-2016.

Endelig er det vores mål, at festivalernes besøgstal for-
dobles i løbet af en 5-årig periode. Partnere: Aarhus Jazz 
Festival, ILT, Aarhus Film Festival, Northside Festival, 
Move The Classics, Vild med Ord, SPOR.

 ■ AARHUS JAzz FESTIVAL
Med omkring 200 koncerter har Danmarks 2. største jazz 
festival siden starten i 1989 præsenteret internationale 
og nationale ensembler og musikere med særligt fokus 
på nye talenter og strømninger indenfor moderne jazz.

AAJF vil søsætte en række nye initiativer i perioden 2011-
17, med det formål at give flere mennesker mulighed for 
at opdage, at jazz er spændende, nutidig og inspirerende 
musik.

Projekter på bedding er: europæisk/ International Jazz 
Camp for unge talenter. Øget fokus på Verdensmusik. 
Artists in Residence. Jazzkoncerter for børn. Flere spille-
steder i byens rum. Stjerner i nye sammenhænge.

 ■ ILT FESTIVAL 
Internationalt Levende Teater ILT er en biennale opstået 
i et samarbejde mellem teatrene Gruppe 38, Svalegan-
gen, Aarhus Teater og Kulturhus Aarhus. ILT arbejder for 
at udvikle den første internationale teaterfestival for 
nutidig scenekunst i Danmark.

Partnerne arbejder for at fremme scenekunstens udvik-
ling, det mangfoldige teatermiljø i Aarhus, udvikling af 
den næste generation af scenekunstnere, styrkelse af 
teaterområdets fødekæder, udvikling af nyt publikum og 
international netværksopbygning.
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 ■ AARHUS FILM FESTIVAL
AAFF fokuserer på kunstneriske, eksperimenterende 
kortfilm og dokumentarfilm om vigtige globale emner, 
samt film-events, seminarer og debatter.

Festivalen satser på at bruge filmens kunstkraft som 
motor for både indsigt og udsyn for hermed at skabe 
plads til refleksion. Festivalens kortfilmsprogrammer 
præsenterer internationale filmperler af kunstnerisk og 
innovativ karakter. Hvert 5. år er AAFF vært for festivalen 
Nordisk Panorama - Nordens største mødested for kort- 
og dokumentarfilm. AAFF er medlem af EDN - European 
Documentary Network. Det er tanken at Nordisk Pano-
rama præsenteres i Aarhus i 2017.

 ■ NORTHSIDE FESTIVAL
Nytilkommen rockfestival med central placering kun 10 
minutters kørsel fra centrum. Festivalens program har 
progressiv kant og spænder fra Suede til Elbow, Tina 
Dickow, The Streets og Band of Horses, samt en række 
lokale bands. Festivalen satser stærkt på at udvikle sig 
til et flagskib for musikbyen Aarhus, og målet er at skabe 
en international musikfestival baseret på kreativitet, in-
novation og bæredygtighed.

 ■ MOVE THE CLASSICS
Aarhus 2017 samarbejder med en række statslige basis-
ensembler og koncertarrangører fra Region Midtjylland 
om at udvikle et nyt festival-koncept for den klassiske 
musik – traditionel som kontemporær.

Målet er at skabe mere synlighed og interesse for den 
klassiske musik blandt regionens beboere ved at gen-
tænke koncert- o g festivalkonceptet. Tanken er at øge 
det enkelte ensembles gennemslagskraft og mobilitet 
ved at sætte flere ensembler sammen i form af en turne-

rende festival med 2-3 ensembler, der på sin færd gen-
nem hele regionen vil ”slå teltpælene ned” på - for klas-
sisk musik - usædvanlige steder og således skabe nye og 
anderledes musikbegivenheder.

Medvirkende: Ensemble MidtVest, Det Jyske Ensemble, 
Randers Kammerorkester, Prinsens Musikkorps m.fl. Arr. 
Musikhuset Aarhus mfl. i 2013, 2015 og 2017.

 ■ VILD MED ORD
VMO, Aarhus Litteraturfestival med bogmesse og for-
fattere fra ind- og udland, er en årligt tilbagevendende 
festival. VMO er en ung festival, som blev afholdt første 
gang i 2009. Som en del af festivalen dedikeres en hel 
dag for børn - Børnenes Bogdag. For de voksne inviteres 
både danske og udenlandske forfattere.

VMO vil skabe intime rammer for litteraturen, som kan 
gøre afstanden mellem læseren og forfatteren kortere. I 
2011 har VMO indgået et samarbejde med Aarhus Fest-
uge, som en festival i festivalen.

 ■ SPOR FESTIVAL
SPOR tematiserer, aktualiserer og formidler tonekunst 
på højeste niveau og danner platform for stærkere bånd 
til den udenlandske lyd- og tonekunstscene. Formålet er 
at skabe frugtbare udvekslinger, der kan inspirere kunst-
nerne og yderligere udvikle den danske, europæiske og 
globale samtidsmusik. SPOR bygger på en lang tradition. 
Aarhus har gennem tiderne fremstået som fremsynet og 
visionær platform for den nyeste lyd- og tonekunst.En 
gæstekuratorer hvert år, fornyer festivalen sig hele tiden 
og sikrer, at hver ny festival får sit eget unikke særpræg.

feSTivaleR



85

UP AND COMING
I Aarhus opstår en konstant strøm af nye festivaler, og 
disse uafhængige musik-, performance- og mediefesti-
valer spejler en bølge af undergrundsenergi, som har 
behov for en støtteplatform. Et antal af disse festivaler 
har skabt et uformelt samarbejde, som vil være i løbende 
kontakt med 2017. For at sikre et fælles udviklingspro-
gram vil vi støtte individuelle og kollektive initiativer. 
Disse festivaler præsenterer up and coming kunstnere af 
den ny generation.

Initiativtagere til mange af disse projekter er først og 
fremmest studerende og unge kunstnere, men også 
spirende kulturaktivister fra Aarhus. Mange tager initia-
tiver på området; og vores rolle her er at sikre en bedre 
chance for overlevelse. Der opstår mange nye formater, 
og megen gentænkning opstår naturligt. Her er en over-
flod af menneskelige ressourcer; men midlerne er be-
grænsede – hvilket også gælder kollektive løsninger.

Det er vores plan at investere i støtte til ikke-etablerede 
festivalers udvikling, i deres personale, frivillige og be-
styrelser. Vi vil medvirke til at opbygge en fælles platform 
for vidensdeling og en ramme for support.

Vi ser dette initiativ som en uafhængig platform for vi-
densdeling, hvor PROMUS og etablerede festivaler spiller 
en central rolle. I løbet af fire år forventer vi, at 10-20 
nystartede festivaler vil blive engageret i initiativet. 
Platformen vil fokusere på festivaler, som er startet op 
indenfor de sidste 5 år, og de kommende år.

Partnere: Quonga, Den Grimmeste Festival, Recession, 
Oppenheimers Eftermiddag, Junge Hunde, Mejlgade for 
Mangfoldighed bl.a.

 ■ QUONGA FEST
Foreningen Quonga har eksisteret siden 2006. Quonga 
Fest er en årlig festival for vækstlagsteater. I 2010 deltog 
18 forskellige grupper med forestillinger. Quonga arran-
gerer desuden workshops og caféarrangementer m.m. i 
samarbejde med byens mindre scener i årets løb.

 ■ DEN GRIMMESTE FESTIVAL
Festival for upcoming og nyere, etablerede bands inden-
for en række genrer fra reggae og hip hop til indie og 
eksperimenterende undergrund. Festivalen, der finder 
sted i forstaden Brabrand udenfor Aarhus er på få år 
vokset fra et publikum på få hundrede til 2500 i 2010.

 ■ RECESSION FESTIVAL:
Recession går ind for at gøre tingene anderledes og foku-
serer på forandring og nytænkning samt samarbejde på 
tværs af interesser. Recession har gennem årene præsen-
teret bands i alle genrer, og sætter en ære i at hente bands 
fra udlandet til festivalen. Festivalen har fokus på bands, 
der har en særlig original lyd og udtryk.

 ■ OPPENHEIMERS EFTERMIDDAG:
Oppenheimers har siden 2000 været med til at sætte 
dagsordenen for ny dansk musik. Hvert år udvælges seks 
navne til at træde op på festivalens scene, der fungerer 
som showcase for både branche og presse. For en sym-
bolsk lav entré får publikum mulighed for at møde up 
and coming navne, som ofte har vist sig at være godt på 
vej til en karriere.
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 ■ JUNGE HUNDE FESTIVAL
Junge Hunde festival i Aarhus, er arvtager til en lang og 
solid tradition blandt de mest progressive teaterhuse i 
Europa. Netværket blev dannet i 1995, og Entré Scenen, 
som er hjemsted for festivalen blev medlem i 2005. 
Netværkets opgave er at udvikle, præsentere, promovere 
og udveksle unge talenter indenfor moderne scenekunst. 
Festivalen er vigtig for byen, som den eneste platform 
for unge talenter indenfor performance, moderne dans 
og art-performance i Danmark. Hovedformålet med fe-
stivalen er, at forbedre vilkårene for scenekunstnerisk 
produktion i byen og regionen.

 ■ MEJLGADE FOR MANGFOLDIGHED
Mejlgade er byens – ja måske landets - mest kreative 
gade. Den årlige gadefest, som oprindeligt startede som 
en reaktion på racistisk gade- og fodboldvold, er gennem 
de senere år blevet til en enestående tradition, der har 
udviklet sig til en stor fest, hvor gaden spærres af. Der er 
mange forskellige scener med et stort udvalg af musik 
og anden underholdning.

 AARHUS FESTUGE
Er en af Nordeuropas største kunst- og kulturfestivaler 
med bidrag fra både lokale, nationale og internationale 
kunstnere. Programmet tæller forskellige kunstarter så-
som dans, teater, billedkunst, udstillinger, opera, sport, 
børneunderholdning og musik i forskellige genrer. Fest-
ugen strækker sig over 10 dage og afvikles hvert år i 
slutningen af august/begyndelsen af september.

Mange lokale kunst- og kulturinstitutioner tager del i 
festugens officielle program, ligesom der bliver opstillet 
scener rundt omkring i byen. Aarhus Festuge er også en 
folkefest som samler en tusindtallig skare i byens midte 
i løbet af Festugen.

Festugen arbejder tematisk, og hvert år fastægges et 
nyt tema, som danner grundlag for det kunstneriske 
program. Temaet i 2011 var ”Beautiful Mistakes”, mens 
2012 temaet bliver ”Stort” ”BIG”.

SPOT FESTIVALEN
 SPOT er mødested for up and coming bands fra Danmark 
og de øvrige Nordiske lande og den internationale musik-
industri. Der præsenteres 110-130 bands hvert år. Det er 
Nordeuropas mest spændende festival for live musik, 
hvis man interesserer sig for, hvad der rør sig på musiks-
cenen. SPOT festivalen er et endog meget stærkt ’brand’, 
opbygget gennem de 15 årfestivalen har eksisteret, og 
samtidig stærkt medvirkende til at fastholde Aarhus i 
centrum af den nutidige musik.

SPOT satser på at skabe platforme for dansk musik i 
Europa, en indsats, som vi vil støtte for at fremme mu-
lighederne for, at vores bands kan markere sig uden for 
byen. Vi vil også støtte SPOTS tilbud til europæiske 
bands om at optræde for første gang i Skandinavien. 
Begge disse projekter ser vi gerne udviklet skridt for 
skridt gennem de kommende 5 år.
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ARTSCAPES - REMIX
Denne strategi baseres på at gentænke tematisk og 
stedbestemte festivaler. Såvel et antal allerede eksiste-
rende festivaler som udviklingen af nye festivalformater, 
hvor historiske steder og fjerne landskaber byder på inte-
ressante og inspirerende sammenhænge. Fokus vil være 
på udvikling af det kunstneriske niveau og lokalt enga-
gement. Disse festivaler vil blive støttet individuelt og 
have rødder i specifikke sammenhænge.

 ■ BØLGEN
6 kommuner i Midt- og Vestjylland har indgået et unikt 
kultursamarbejde om et festivalkoncept, der for de fle-
ste aktiviteters vedkommende går på tværs af kommu-
negrænserne og samtidig er tværkunstnerisk tilrette-
lagt. 

Visionen for samarbejdet er at synliggøre området og 
dets kulturliv. Kommunerne er – i samråd med ODIN Tea-
tret og foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyl-
land – fælles om idéudvikling og markedsføring. Begi-
venheden gennemføres med 4 års interval. 

I oktober 2009 afvikledes festivalen under temaet MØR-
KET. Her deltog 9-10.000 borgere aktivt og 35 – 40.000 
publikummer var til stede ved i alt 865 arrangementer på 
67 forskellige lokaliteter i området.Temaet for festivalen 
i 2013 er BØLGEN, og perioden 17. august til 19. oktober. 

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland er 
et samarbejde mellem 6 kommuner - Lemvig, Struer, 
Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og 
55 kultursteder hjemmehørende i de 6 kommuner.

 ■ KRIMIMESSE I HORSENS STATSFÆNGSEL
Siden 2003 har der med stigende succes, og som det 
eneste sted i landet været afholdt festival/messe for 
kriminallitteratur i Horsens gamle Statsfængsel.

Med Krimimessen er der i Danmark skabt et litterært 
miljø for kriminalforfattere, forlag og ikke mindst læsere. 
Hvert år besøger 4 – 5000 Krimimessen, som på 4 scener 
kan man møde mere end 100 forfattere og foredragshol-
dere fra ind - og udland.Krimimessen vil gentænke festi-
valen, så den involverer flere medietyper som f.eks. 
computerspil og film. Samtidig vil den gentænke festi-
valens tema, så spændingsfeltet mellem fiktion og vir-
kelighed bliver tydeligere. Der sættes f.eks. fokus på 
retfærdighed, straf og soning i såvel fiktion som virkelig-
hed.

 ■ EUROPÆISK MIDDELALDER FESTIVAL, HORSENS
Europæisk Middelalder Festival afholdes hvert år i Hor-
sens. Her er det muligt at genopleve middelalderens 
musik, håndværk, gøgl og mad på et 25.000 m2 stort 
areal, hvor man blandt andet finder 3 musikscener og 
100 boder. 5.000 aktører fra 10 lande deltager i festiva-
len. Ca. 100.000 besøgende deltager hvert år.

 ■ VIKINGETRÆF VED MOESGåRD STRAND
Vikingetræffet ved Moesgård Strand, hvis officielle ar-
rangør er Moesgård Museum, finder sted hvert år om 
sommeren. Her mødes hundredvis af vikinger fra nær og 
fjern til Nordens største vikingetræf - et festligt og far-
verigt marked, som det foregik for mere end 1000 år si-
den med håndværkere, handlende, krigere og ryttere, 
der viser, hvordan vikingernes liv formede sig. Højde-
punkterne er krigernes drabelige kampe og rytternes 
imponerende opvisning.

 ■ SØLUND FESTIVALEN I SKANDERBORG
Sølund Festivalen, som er verdens største begivenhed af 
sin art for udviklingshæmmede, startede i 1986 og er i 
dag en 2 dages festival med 16.000 deltagere. Program-
met er sammensat af en række populære, professionelle 
danske bands – 38 bands spillede i 2011. Samt 24 bruger-
bands. Festivalen har 5 scener, og 2000 frivillige hjæl-
pere.

 ■ OUTSIDER ART FESTIVAL
Outsider Art vil udfordre normalitetsbegrebet og skabe 
dynamik og inspiration i samfundet – kulturelt og med-
menneskeligt. Musik- og gøglergruppen De Splittergale, 
teatergruppen Billedspor og andre foreninger for udsatte 
grupper i samarbejde med professionelle kunstnere og 
kunst- og kulturinstitutioner arbejder gennem pilotpro-
jekter, forestillinger, udstillinger og events i årene 2013-
16 frem mod afholdelsen af en international/multietnisk 
festival for Outsider Art i 2017.
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Projektet dækker over en lang række projekter i byens 
rum. Det inkluderer en overordnet strategi for byen i 
form af både midlertidige og mere permanente aktivite-
ter i byens offentlige rum. Projektet er nærmere beskre-
vet i afsnittet om Infrastruktur. 

RETHINK AARHUS 
Allerede i efteråret 2011 sætter Arkitektskolen en stor 
del af sine 750 elever til at arbejde med alle aspekter af 
design, arkitektur og landskab med udgangspunkt i 
Aarhus og Regionen. I foråret 2012 forventes en større 
præsentation af projekterne. 

Pilotprojektet vil blive fulgt op af flere årlige udspil med 
projekter, udstillinger, workshops og en tilbagevendende 
publikation indenfor alle aspekter af offentlige byrums-
projekter. De vil ligeledes blive iværksat som pilotprojek-
ter med deltagelse af internationale aktører.

De årlige pilotprojekter kulminerer i 2017 med en større 
offentlig præsentation med deltagelse af en række 
europæiske samarbejdspartnere, herunder europæiske 
byer, regioner og arkitektskoler.  

RETHINK URBAN PLANNING
Projektet er et tværregionalt samarbejde mellem Hor-
sens, Randers, Viborg, Silkeborg, Arkitektskolen i Aarhus 
samt rådgivningsfirmaet Bascon omkring udvikling af 
fremtidens byrum. Fokus er på nyanlagte byrum og by-
rum under etablering, men også eksisterende byrum 
med særlig betydning for byens liv. 

Et væsentligt mål er at forandre og udfordre byrummet 
som ramme om et moderne hverdagsliv gennem en 
række events, aktiviteter og begivenheder af både mid-
lertidig og permanent karakter. Det sker i et tæt samar-

bejde mellem lokale netværk, designere, internationale 
kunstnere og landskabsarkitekter.

Visionen er at eksponere byrummets rolle som en aktiv 
del af samfundsudviklingen. Spørgsmålet er, hvilke be-
hov byens rum skal dække i fremtiden, hvor mobiliteten 
øges og ophold i byens klassiske rum er faldende til fordel 
for en højere tilstedeværelse i den digitale verden.

BYRUMSTEATER
De senere år er der kommet øget fokus på udvikling af 
hybride og tværfaglige aktiviteter i det offentlige rum. Et 
særlig europæisk fænomen, hvor kunstnere, arkitekter, 
designere, performere og mediefolk samarbejder med 
det mål at reengagere borgerne i det offentlige rum.

Amsterdam, Marseilles og Berlin arbejder allerede med 
byrumsprojekter i krydsfeltet mellem teater, arkitektur 
og medier. Byerne samt netværksprojekt In Situ, støttet 
af EU, vil blive involveret i projektet med Metropolis som 
hovedpartner.  

Projektet sigter mod at udvikle en regional platform for 
engagerende urban kunst. En platform, som videreud-
vikler konceptet “Egnteater” til at omfatte en både ur-
ban, fysisk og social sammenhæng og derved bruge hele 
det offentlige rum som teaterplads.

Projektet forankres hos et af regionens etablerede teatre 
i samarbejde med aktører fra andre kreative områder. 
Målet er at skabe et mangfoldigt team med et både 
kunstnerisk, socialt og læringsmæssigt sigte.  

Grupper såsom Bureau Detours og deres Institut for X 
kunne oplagt fungere som pilotprojekt for et urbant tea-
ter, idet de netop forener en høj grad af brugerinvolvering 

med opbygning af aktiviteter og installationer af perfo-
mativ karakter. Andre samarbejdspartnere er kommuner 
i Holstebro. Randers, Aarhus, Horsens City Councils.

DE BYNÆRE HAVNEAREALER
Projektet omfatter aktiviteter til kolde vinterdage, hvor 
en tur på havnefronten ellers er en grå og blæsende op-
levelse. I 2017 skal første etape af den nordlige havne-
front stå klar. Omdannelsen er allerede i gang med 
etablering af en række skulpturelle bygninger som 
ramme om et enestående havnemiljø i byen. 

 ■ LYS OG LYD
Projekter med lys og lyd som omdrejningspunkt tilføjer 
et ekstra lag til de bynære havnearealer. Her inviteres 
kunstnere og specialister på området lys og lyd til at 
skabe et unikt mediascape som ramme om bygningerne 
på havnen.  

Projektet inkluderer også et lab, hvor danske og interna-
tionale arkitekter, kunstnere og designere samarbejder 
omkring udvikling af nye projekter i krydsfeltet mellem 
arkitektur, lys og lyd. Dansk Lys og Lyd vil også være in-
volveret, ligesom projektet LYS/LYD, det europæiske 
lysnetværk LUCI og byerne Lyon, Berlin og Gröningen 
også vil deltage. 

Projektet forankres i første omgang hos Sekreatiatet for 
De Bynære Havnearealer som et midlertidigt projekt 
med mulighed for at udvikle mere permanente installa-
tioner. 

 ■ CONTAINER CITY
I samarbejde med gallerier, arkitekter, kunstnere, desig-
nere og arkitektskoler i Danmark og Europa udvikles en 
containerby på de ledige havnearealer. Projekter udsprin-
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ger af idéen om den transportable og midlertidige by 
kendt fra bl.a. containerhavne, byggepladser, katastrofe-
ramte områder og eksperimenterende containerbyer på 
f.eks. Roskilde Festival og Skanderborg Festivalen.

Projektet vil arbejde med eksperimenterende rumom-
dannels og aktivitetsrum for leg, kulturel og kunstnerisk 
udfoldelse. Det skal samtidig fungere som urbant labo-
ratorium, som understøtter områdets øvrige udvikling i 
form af nye arbejdspladser, overnatningsmuligheder, 
uddannelsesinstitutioner, flydende grønne mikrohaver, 
udsigtsposter, kunstgallerier, caféer, legepladser og an-
dre aktiviteter for krop og kærlighed. Sideløbende med 
containerbyen arbejdes med andre former for mobile og 
midlertidige installationer. Der er allerede etableret et 
havnebad med tilhørende strand på området. 

Projektet er bl.a. inspireret af NDSM i Amsterdam og 
Love the City 2009 i Dublin og  vil indgå i en løbende ud-
veksling af kunstcontainerne med andre europæiske 
havnebyer: Gdansk, Göteborg, Helsinki, Stavanger, Turku, 
Tallinn, Hamburg, Skt. Petersborg samt middelhavsby-
erne Limassol/Lanarca, Marseilles, Barcelona, Athen, 
Beirut og Alexandria.

 ■ DEN CENTRALE HAVNEPLADS
I samarbejde med Sport Aarhus, Aarhus Festuge, Aarhus 
Teater, Aarhus Symfoniorkester, SPOT Festivalen m.fl. 
skabes en række større offentlige aktiviteter på byens 
nye centrale havneplads, som forbinder bymidten med 
de bynære havnearealer. Aktiviteter udvikles og afprøves 
fra 2015. I 2017 forventes 10-15 aktiviteter, herunder 
idrætsaktiviteter, udendørskoncerter og filmfremvisnin-
ger, med op mod 25.000 publikummer. 

AND – ARKITEKTUR NY  
TEKNOLOGI OG DESIGN
Med afsæt i byens stærke arkitektur- og designmiljø er 
det hensigten at lancere AND som et videns- og formid-
lingscenter for Arkitektur, Ny teknologi og Design. AND 
skal være en platform for både formidling til offentlighe-
denog samtidig fungere som laboratorium for nye tiltag, 
hvor der arbejdes tværfagligt mellem praktiserende 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, researchenhe-
der og kommuner. 

Projektets basisfinansiering i foreløbigt tre år kommer 
fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Herudover 
vil Fonden Aarhus 2017 indgå i aktiviteter med fokus på 
præsentation af arkitektur og byrumsprojekter i Aarhus. 
Desuden forventes AND at skabe faglig synergi mellem 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre fagligt 
relevante partnere i regionen.

Projektet er forankret hos Aarhus Kommune, Teknik og 
Miljø. I forhold til 2017 kan man forestille sig flere fælles 
tiltag, hvor AND kunne fungere som tovholder, bl.a. lø-
bende udstillinger om byens udvikling over de kom-
mende år, internationale forbindelser samt udstilling af 
f.eks. konkrete konkurrencer.

STRaTegi 8: TemapRojekTeR
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FREMTIDENS IDRÆTSRUM
Eksperimenterende, åbne og tilgængelige aktivitetsrum, 
hvor idræt placeres i andre rammer end foreningerne. 
Fremtidens idrætsrum vil således muliggøre mødet mel-
lem den organiserede idræt og den uorganiserede, det 
planlagte og det spontane samt traditionen og den nye-
ste teknologi.

De nye idrætsrum vil indeholde sociale opholdsmulighe-
der, f.eks. trapper, ramper, nicher og andre uformelle 
mødesteder, der indbyder til spontane ophold og socialt 
samvær. På den måde udviskes grænserne mellem aktiv 
deltager og passiv tilskuer. Projektet tænkes realiseret i 
form af en række delprojekter, der tilsammen udgør nye 
eksempler på fremtidens idrætsrum, både i form af fa-
ste, fysiske faciliteter, men også i form af nye teknolo-
gier, som anvendes og udfordres uafhængigt af tid og 
sted. Her kan satsningen af et nyt idrætsrum ved havnen 
nævnes.

Strategien iværksættes i 2015-17 og kunne inkludere 
flere kommuner, der ønsker at deltage i udviklingsforløb 
med bl.a. idékonkurrence og forsøgsmodeller inden ud-
vælgelse af et antal projekter, som kunne udføres i virke-
ligheden.

RETHINK ACTIVITY – PLAYFUL CITY
Projektet består af en lang række aktiviteter, events 
samt faste og midlertidige installationer, der skal under-
støtte mulighederne for leg, aktivitet og bevægelse i 
byens rum. Det være sig åbne pladser, parker, stræder 
eller på skæve og hemmelige steder centralt i midtbyen 
og i de mindre lokale bysamfund. Aktivering af byens 
rum, så de i højere grad indbyder til leg, bevægelse og 
aktivitet, der gentænker mulighederne for aktivitet i nye 
byrum.

Aftegninger på gader, stræder og pladser, der indbyder til 
forskellig aktivitet, opstilling af redskaber, der kan bru-
ges på forskellig vis - som klatre/legeredskaber for de 
yngste, til parkour af de unge og til fitness af de voksne. 
Derudover markerede eventyrs- og fortællestier, der 
guider brugeren gennem byen og introducerer denne til 
forskellige aktiviteter i nye - og måske uopdagede by-
rum.

Der etableres en karavane med midlertidige byrumsin-
stallationer, som i perioden 2015-2017 vil besøge de del-
tagende byer

EVENTKLYNGER
Projektet understøtter og udvikler planlægning og afvik-
ling af events, som kan bidrage til endnu bedre, mere 
kreative og nytænkende idrætsbegivenheder og -miljøer 
i fremtiden. Især i forhold til optimering af den aktive 
deltagelse og tilskuer/oplevelsesdimensionen ved even-
ten.

Der tages afsæt i erfaringerne fra satsningen Sailing 
Aarhus, hvor man udviklede et stærkt sejlsportsmiljø i et 
samarbejde mellem sejlsporten, kommunen, private 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Man vil også 
gerne satse på streetkulturen, hvor byen burde rumme 
faciliteter, der imødekommer streetkulturen og dens 
udøvere, og som viser vejen frem for byens urbanitet i 
fremtiden.

Sport Aarhus Events vil fungere som koordinator i for-
hold til de enkelte eventklynger med henblik på en for-
ankring af arrangementerne i byen.

Dette i tæt samarbejde med aktører inden for idrætten, 
private virksomheder, nationale og internationale for-
bund samt Region Midtjylland og Visit Aarhus. Målet er 
at understøtte en organisationsudvikling ved tiltræknin-
gen, planlægningen og afviklingen af events. Turneringer 
og mesterskaber vil finde sted i årene op til og i 2017.

//BYen – Den legenDe BY
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STREET CULTURE
Aarhus har et livligt Street kulturnetværk med flere 
hundrede unge, der deltager i en subkultur i rivende ud-
vikling. De unge har dog ringe muligheder for at udøve 
deres streetkultur og skateaktiviteter. Samtidig savnes 
en samlende fysisk ramme, hvor hele paletten af street-
kultur med alt lige fra skate, basket og parkour til musik, 
kunst, dans og socialt samvær kan udfolde sig og gensi-
digt inspirere hinanden.

Målet er på sigt at etablere en Skate Music Park i Aarhus. 
Samtidig vil 2017 sikre, at street som kulturform fortsat 
kan florere som arrangementer og midlertidige møde-
steder f.eks. på Aarhus Havn.

Bag initiativet står Skate Music Park Aarhus, men en hel 
række kommuner og andre sparringspartnere fra byen 
og regionen forventes at deltage, herunder Aarhus Kom-
mune, Foreningen SMPA, Aarhus Skate Scene, Parkour 
Aarhus, Gadebold.dk, Snow Park 8000, Dansk Musiker-
forbund, DGI, Underground, Bønnelycke MDD, Niels Park 
MAA, Lokale - og Anlægsfonden, Foldschack – advoka-
terne, Andreas Papadakis, Den gode omvej, Projekt v/
Vejlby Risskovhallen. I årene 2013-16 fastlægges den 
geografiske placering, hvorefter en brugerinddragende 
designproces starter med eksperimenterende aktivite-
trer i byens rum. Skate Music park forventes åbnet ul-
timo 2016, så den i 2017 kan danne rammer om markante 
nationale og internationale streetkultur-begivenheder.

//BYen – Den legenDe BY
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RETHINK LANDSBYEN
En tredjedel af regionens indbyggere bor i landsbyer med 
mindre end 15.000 indbyggere, hvoraf mange ligger rela-
tivt isoleret, mens andre ligger i tilknytning til større 
byer. Landdistrikter i både Danmark og Europa trues 
desuden af affolkning trods forbedret adgang til inter-
nettet, en velfun-gerende infrastruktur samt stigende 
leveomkostninger i byerne.

Der er et stort potentiale i at gentænke landsbyen som 
en bærende del af fremtidens samfund. Skal landsbyer 
kun være rekreative? Eller kan de fungere mere kreativt, 
f.eks. som ramme om fremtidens bæredygtige livsfor-
mer.

Med afsæt i et pilotprojekt med tilskud fra Region Midt-
jylland med titlen Fremtidens Landsbyer inviteres 10 
udvalgte landsbyer til at indgå i et større regionalt udvik-
lingsprojekt over en periode på 5 år. I samarbejde med 
kunstnere, designere og arkitekter bearbejdes landsbyen 
fra forskellige vinkler: En historisk, en kulturel og social 
samt en fremtidsvinkel. Her skal tværfaglige grupper 
arbejde med lokalsamfundet for at finde frem til, hvor-
dan kreative idéer kan udvikles og anvendes.

Residencies med en række unge kunstnere indgår i pro-
jektidéen. Projektet har også en europæisk dimension, 
hvor der etableres et samarbejde omkring The North Sea 
Region, hvor landsbyer i bl.a. Holland, Tyskland, England, 
Skotland, Færøerne, Norge og Sverige indgår. Der søges 
regional EU- støtte til projektet i samarbejde med regio-
nens kommuner. I 2013 forventes et større seminar om-
kring fremtidens landsbyer afholdt, mens vi i 2017 for-
venter at kunne præsentere resultaterne af 
bearbejdningen af de 10 landsbyer.

RETHINK SOMMERHUSET
En central del af dansk identitet er tydeliggjort i som-
merhusbegrebet. Et hus, der rummer ”det andet liv” og 
symboliserer natur, fred, sammenhold, familie og samti-
dig et fristed, hvor man kan bygge, rode, drømme, filoso-
fere og lege. Det danske sommerhus er afgørende for 
den danske identitet og den danske kultur.

Samtidig er danske sommerhuse rammen om størstede-
len af turismen i denne region. Men der er også områder, 
hvor udlejning har skabt feriebyer, der dominerer lange 
kyststrækninger og hvor der er en fornemmelse af 
manglende identitet, personlighed og kultur. Et mono-
kulturelt, forstadslandskab.

Med afsæt i de to vidt forskellige sommerhusbilleder 
tager projektet fat i de mange aspekter af sommerhus-
kulturen: Det idylliske, det historiske, det performative, 
det oplevelsesmæssige, det arkitektoniske og det be-
byggelsesmæssige i et omfattende projekt, hvor som-
merhusene selv indgår som samlende elementer. Ca. 50 
sommerhuse omdannes til mikrogallerier, mødesteder, 
residencies, tegnestuer, kunstnerværksteder, klasselo-
kaler, for at lave et sammenhængende projekt, der 
strækker sig fra Nymindegab til Thyborøn langs Vestky-
sten. Med en befolkning, der stort set udskiftes hver 
uge, findes der et oplagt ”publikum” på rundt regnet 1 
million, der besøger Vestkysten. Ved at omdanne som-
merhuse til aktivitetssteder langs kysten med kulturelle 
indgreb, omdannes de til nye besøgs- og oplevelsesste-
der.

Projektet etableres i 2015-16 kulminerende i 2017. Projek-
tet involverer et samarbejde mellem lokale historiske  
tekter, designere, mediekunstnere, guider mm.

HEDE, HAV, FJORD OG HØJDER
Oprindeligt var udgangspunktet for projektet tanker 
over temaet ”Ild, luft, vand jord” som en tværfaglig un-
dersøgelse af elementerne gennem kunst, medier, na-
turvidenskab og kulturhistorie. Med afsæt i de midt-, 
vest- og østjyske kommuners ønsker er udgangspunktet 
for projektet nu Heden, Havet, Fjorden og Højder. Der 
etableres fire overordnede temaprojekter i hhv. 2013, -14, 
-15 og -16.

Heden, Havet, Fjorden og Højder er samtidig de geogra-
fiske rammer, der kan gentænkes i forhold til de overord-
nede temaer for Aarhus 2017 samt gentænkes i forhold 
til fremtidsperspektiver for både by og region med inspi-
ration fra f.eks. residencies-programmet.

Projekterne bygges op omkring de fire kultur-landskabs-
temaer, som fortolkes ud fra forskellige vinkler, herunder, 
historie, naturvidenskab, kunst, ny teknologi, kultur og 
identitet. For hvert af årene vil der udfolde sig en mang-
foldighed af aktiviteter med fokus på årets kulturland-
skab. Det kan f.eks. være aktive og mobile udstillinger, 
fysiske aktiviteter, kunstprojekter, laboratorier, fremvis-
ning af fødevarer mm.

Projektet forventes årligt at involvere op mod 1.000 ak-
tører. I 2017 tænkes afholdt en samlet begivenhed, der 
sætter fokus på resultaterne af den tematiske gentænk-
ning af kulturlandskaber. Projektet er åbent for mange 
samarbejdspartnere, herunder skoler, forskningsinstitu-
tioner, kunstinstitutioner, museer, oplevelsescentre og 
naturparker, service- og produktionsvirksomheder.

//BYen – kUlTURlanDSkaBeR
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KUNSTLANDSKABER
Sculpture by the Sea er et af de mest succesfulde land-
skabsprojekter i Aarhus de seneste år. Her blev 60 
skulpturer fra hele verden, både i 2009 & 2011, placeret 
langs kysten med op mod 600.000 besøgende. Vores 
mål er at udvide konceptet og give kunst i det urbane og 
naturlige landskab en central placering.

Her placeres kunsten i nedlagte og ubrugte industriom-
råder, bydele under omdannelse samt på vilde kyst-
strækninger og bynære strandarealer. Således skabes 
unikke rum med kunsten som afsæt for individuel re-
fleksion, socialt samvær og kunstoplevelser. Tanken er 
de kommende år at udvikle en serie markante kunst-
landkabsprojekter, der præger regionen i vinter- og som-
merhalvåret.

Sculpture by the Sea er et oplagt udgangspunkt og vil 
blive afholdt igen i 2013, 2015 og 2017. Andre kunstland-
skabsprojekter i Region Midtjylland, der kunne videreud-
vikles i de kommende år, er Lys, Landskab og Stemmer i 
Østjylland som et klart bud på et projekt, der afsøger 
landskabets iboende identitet. Der arbejdes samtidig på 
landkunstprojekter såsom Krakamarken ved Randers 
samt Land Art i Nationalpark Skjern.

Samtlige projekter skabes og kurateres særligt til den på-
gældende lokation i et samarbejde mellem lokale og inter-
nationale kunstnere. Projektet dækker udvikling af skulp-
turer i forskelligt materiale i varierende landskaber inklusiv 
medieprojektioner og installationer med lys og lyd.

Projektet etableres i samarbejde med kunstmuseer og 
kunsthaller i Regionen på baggrund af idékonkurrencer, 
workshops og residencies. I 2017 forventes der 6 større 
landskabsprojekter afholdt forskellige steder i regionen.

FRA JORD TIL KUNST
- Sten, glas, papir og stof

Et interessant omdrejningspunkt for det tværkommu-
nale samarbejde i regionen i forberedelsesårene 2013-16 
bliver fortællinger og gentænkning af materialerne sten, 
glas, papir og stof. Temaprojekterne har relevans for flere 
emner i 2017 og omfatter både en kunst-, videns-, natur- 
kultur- og samfundsdel. Materialerne fortolkes, bear-
bejdes og undersøges af såvel teoretikere som praktikere 
på en lang række områder såsom natur, krop, klima, 
kunst, mode, arkitektur, teknologi og produktinnovation.

Projektet relaterer sig til Vækstforums handlingsplan for 
erhvervsudvikling 2010-12, hvor der er fokus på intelli-
gent, bæredygtig og inkluderende vækst, herunder 
cradle to cradle-tankegangen. Sigtet er at gentænke og 
udvide hvert enkelt materiales betydning og anvendel-
sesmulighed: Hvad sker der i mødet mellem materialer, 
moderne tænkning og kreativitet?

Projekterne skal være eksperimenterende og tværgå-
ende innovationssamarbejder, gerne mellem offentlige 
og private aktører. Der involveres kunstnere, arkitekter 
og designere, som arbejder med materialerne samt ud-
dannelsesinstitutioner, forskere og kreative erhverv fra 
hele regionen, herunder Holstebro, Herning, Randers, 
Silkeborg, Horsens, Grenå, Ebeltoft og Ringkøbing. Kon-
krete samarbejdspartnere kan være Silkeborg Papirfa-
brik, Glasmuseet i Ebeltoft, Anglifabrikken i Herning, 
Teko Herning og Fur Museum.

Der etableres fire temaprojekter i årene 2013, -14, -15 og 
-16, hvert år sit materiale, samt et samlet projekt i 
august 2017.

//BYen – kUlTURlanDSkaBeR
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//BYen - RUTeR og SpoR

GAMLE OG NYE RUTER
Ruter, spor og linjer er et kernebegreb i Aarhus 2017. Der 
arbejdes med mentale, fysiske, kulturelle, litterære, logi-
stiske, kunstneriske og historiske ruter med det formål 
at frisætte fortællinger og binde byen og regionen sam-
men på nye måder. Etablering af ruterne sker i samar-
bejde med lokale kræfter, som bidrager med viden og 
inspiration, herunder virksomheder, kulturinstitutioner, 
turistbureauer, landsbyer, gårde og borgere. Satsningen 
forventes at resultere i 10–12 ruter i by og landskab med 
mellem 100 og 200 individuelle aktiviteter og kunstvær-
ker. Ruterne vil henvende sig til en bred vifte af målgrup-
per, f.eks. børn, unge, voksne, ældre, familier og turister.

Den historiske dimension fortælles gennem kulturland-
skabet, hvor Gudenåen, Nationalparkerne Mols Bjerge, 
Skjern Å eller Pilgrimsruter langs Hærvejen tjener som 
eksempler. Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det 
Offentlige Rum har igangsat et projekt, hvis mål er at 
etablere et forløb af kunstoplevelser langs Hærvejen i 
Jylland. 12 kunstnere giver hver deres bud pa Hærvejen 
som mentalt og fysisk rum. Herudover vil lys og lyd-
kunstneren Elle Mie Ejdrup udvikle et koncept med ud-
gangspunkt i de tre projekter Linien-Lyset, Gellerup 
Light and Change samt LYS – Landskab og Stemmer i 
Østjylland.

Et andet projekt under udvikling er Herregårdslandska-
ber, som sætter fokus på de kulturhistoriske pejlemær-
ker, f. eks. kirker, diger, godser, herre- og hovedgårde og 
deres land- og skovarbejderboliger. Projektet er forankret 
på Gammel Estrup, men der åbnes op for et bredt sam-
arbejde med andre museer i hele Region Midtjylland. Der 
formidles både lokalt på ruten i landskabet, på institutio-
nerne og via internettet.

SKJULTE STEDER
Byens skjulte miljøer er interessante, fordi de fremviser 
byens historiemættede bagside. Byens intimsfære er 
med til at afsløre, hvordan borgerne bor, lever og agerer 
med de skjulte steder som kulisser for hverdagens liv og 
virke. Projektet går bag om den formelle, officielle og 
tjenstlige facade og ind i feltet, hvor det offentlige mø-
der det private. Den usete by stiller sig så at sige til rå-
dighed som mulige offentlige rum og viser nye sider, 
som endnu ikke er eksponeret. Disse rum inviterer til 
inddragelse og brug for alternative kulturelle tiltag. Det 
er vigtigt, at hemmelige steder forblive hemmelige, 
mens de skjulte steder kan findes og anvendes.

Via lokale guider og digitale formidlingstiltag afdækkes 
byens forladte steder, ikke-steder, huller og mellemrum, 
genveje og bagveje. Man opfordres til at gå og søge nye 
ruter som alternativ til de gængse ruter gennem byen. 
Det gør byen levende og attraktiv for både borgere og 
turister. På baggrund af Aarhus 2017s kortlægning af 
byens skjulte steder kan nævnes skjulte oaser, smutveje, 
bagveje og genveje, broer og tunneller, huse, skure og 
baggårde. Projektet er allerede igangsat og forventes 
udviklet de kommende år.

En anden metode til dekonstruktion af vores gængse 
byopfattelse er udvikling af stedspecifikke events, ud-
stillinger eller tematiske kunst- og designfestivals på 
byens skjulte steder. Fokus vil være på fire satsningsom-
råder: lyd, ord, urbankunst og performance. I årene 2013-
16 igangsættes pilotprojekter i gemte, glemte og over-
sete byrum i fire af regionens større byer, f.eks. Randers, 
Horsens, Herning og Holstebro.

MOBILE KUNST- OG KULTURRUM
Det mobile og midlertidige kulturrum er ét af nøglekon-
cepterne for Aarhus 2017. Idéen om det mobile menneske 
med rødder og fødder er fremherskende i disse år i er-
kendelse af, at menneskenes historie i høj grad handler 
om bevægelse.

Mobilitet forstået som projekter, der opsøger og besøger 
lokaliteter i både Aarhus og regionen for dermed at bi-
drage til øget sammenhæng mellem lokale miljøer. På 
den måde skabes midlertidige rum som en måde at 
sætte præg på og arbejde med bestemte miljøer, situa-
tioner og aktiviteter.

Kulturinstitutionen har typisk været knyttet til et speci-
fikt og permanent sted. Men hvorfor ikke gentænke 
mulighederne i kulturhusets placering? Det kan gøres 
ved i højere grad at erstatte kulturhusets rødder med 
fødder. Idéen om mobilitet skal ses i tæt tilknytning til 
projektet ”Third Places of Dialogue” som netop går ud på 
at gentænke steder for demokratisk dialog.

Hensigten er desuden at skabe projekter, hvor de fælles 
rammer kan anvendes af mange, og omkostninger for-
deles og dermed blive overskuelige for de enkelte delta-
gere. Som udgangspunkt for denne tradition kan man 
bl.a. pege på bogbusser, cirkus, campingpladser, der alle 
har rødder i den folkelige kultur.

I de seneste teser om byudvikling arbejdes der med be-
grebet ”Den mentale byomdannelse”, som direkte an-
vender strategier af midlertidighed i forhold til efterladte 
områder eller områder, som ikke er byggemodnede.

TemapRojekTeR
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 ■ GLASCONTAINEREN SOM MOBILT LAB
Aarhus 2017 har de seneste år anvendt en mobil glascon-
tainer som fysisk kendetegn i byrummet. Containeren er 
blevet anvendt som formidlingsplatform, informations-
stander, mødefacilitet, udstillingsrum og debatforum.

Visionen er at videreudvikle glascontaineren som mobilt 
kulturhus. Den skal være et transparent kraftcenter for 
åben debat og demokratisk dialog med borgeren i det 
offentlige rum og dermed være ramme om kreativ gen-
tænkning af morgendagens lokale og globale samfund.

I årene 2013-16 placeres containeren i forskellige miljøer 
typisk én måned ad gangen. Her iværksættes lokale 
kortlægninger, åbne værksteder, udstillingspræsentatio-
ner og information om større anlægstiltag, f.eks. om-
dannelsen af Gellerup og Toveshøj.

I 2017 turnerer containeren i byen og regionen, f.eks. til 
landsbyer, landskaber, boligkvarterer, forsamlingshuse, 
folkeskoler, erhvervsområder, havneområder o.l. Der ud-
arbejdes en integreret aktivitetsplan, som sikrer både 
tematisk og geografisk dækning.

Konceptet kan udvides med flere glascontainere, som 
enkeltvis eller tilsammen definerer nye rum for offentlig 
dialog. Der arbejdes med en udvidelse på 6 containere i 
tre størrelse, som sammensættes efter behov. Der er al-
lerede indgået aftale med en række samarbejdspartnere, 
f.eks. Midtjyske Medier, Danmarks Radio, Folkeuniversi-
tetet samt diverse biblioteker, folkeskoler, aftenskoler, 
foreninger, medborgerhuse og kulturinstitutioner med 
det formål at sikre en så bred anvendelse og formidling 
som muligt målrettet et så bredt publikum som muligt.

 ■ MOBILT EUROPÆISK KULTURHUS
Der skal udvikles en mobil europæisk platform, som for-
midler og synliggør kreative, kulturelle og innovative 
tendenser. Målet er at give den europæiske borger et 
enestående og tværsektorielt indblik i trends indenfor 
design, nye medier, arkitektur og teknologier.

Projektet muliggør netværk, kommunikation og lance-
ring af cutting edge-produkter og -projekter i en fælles-
europæisk kontekst. Platformen er derfor en unik mulig-
hed for at indsamle viden og erfaringer om forskellige 
stedsspecifikke unika på tværs af Europa.

Projektet knytter an til flere allerede eksisterende tiltag 
og satsninger i byen og regionen, f.eks. Aarhus Capital of 
Wind Energy, Kultur og Erhverv, AND, IT byen Katrine-
bjerg, Urban Media Space, Navitas Park, Havets Hus m.fl.

Projektet etableres i første omgang i Region Midtjylland 
i 2013, hvor det frem til 2014 vil samle aktører, udvikle 
koncept og producere platform. Herefter udvides samar-
bejdet i en europæisk kontekst. Fra 2015 og frem ind-
drages europæiske aktører, og platformen turnerer som 
fælleseuropæisk videns- og kulturplatform.

 ■ KUNST- OG KULTURBUSSER
Projektet går ud på at ombygge tre eksisterende bog-
busser til kulturbusser med forskelligt formål og indret-
ning. Der samarbejdes med regionernes museer, biblio-
teker og kulturinstitutioner omkring projektets drift. En 
Arkitekturbus er allerede i etableringsfasen. Det samme 
er Kunstbussen med Carl Henning Pedersens Museum 
som tovholder.

 ■ ARKITEKTURBUS
Projektet er del af den større satsning Eksperimentarium 
for Rum, Arkitektur og Design. Her er målet at gøre Aar-
hus til børnenes arkitekturby til glæde og gavn for børn i 
både byen og regionen. Satsningen er samtidig en inve-
stering i fremtiden, hvor fokus i stigende grad vil være på 
kreativitet og nytænkning. Et mål er også at placere 
byen og regionen på det børnekulturelle landkort såvel 
nationalt som internationalt.

Arkitekturbussen indrettes med en interaktiv udstilling 
med tilhørende undervisningsmateriale, hvor børn ind-
drages i kortlægning og registrering af deres nærområde 
vha. fysiske og digitale kort. Den bliver således en unik 
mobil aktivitet, som vil turnere rundt i byen og regionen 
i 2017. I årene 2013-16 etableres Arkitekturbussen som 
pilotprojekt med interaktive udstillinger og eksperimen-
terende workshops.

Projektet bliver til i et samarbejde mellem region, kom-
muner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer 
og netværk samt nationale og internationale partnere.

TemapRojekTeR
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åRHUNDREDETS FESTIVAL
Århundredets Festival indtager en nøgleposition i byen 
med genfortællinger om Aarhus. Projektet er en ny hi-
storisk festival, der hvert andet år præsenterer publikum 
for tankevækkende og nyskabende historiefortælling. I 
et miks mellem viden, kunst og kultur bringer festivalen 
historien til live i tæt samarbejde med en lang række 
forsknings- og kulturinstitutioner. Visionen er at skabe 
interesse og engagement for Aarhus’ og Danmarks hi-
storie.

Festivalen kaster lys over alt dét, der har inspireret, dan-
net og formet danskerne og Danmark gennem tiden. 
Den stiller spørgsmålet: Hvor kommer vi fra, og hvor er vi 
på vej hen?

Første festival afholdes i 2012 og sætter spot på 1700-tal-
let. I 2014 er 1800-tallet tema for festivalen, mens festi-
valen i 2016 dykker ned i 1900-tallet. I 2017 etableres en 
omfattende historisk vidensfestival med afsæt i det nu-
værende årtusind.

Hovedelementer fra de fire festivaler samles til en større 
byfortælling. Projektet involverer op mod 50 kultur- og 
vidensinstitutioner i Aarhus og ledes af Folkeuniversite-
tet. Herudover deltager bl.a. Aarhus Symfoniorkester, 
Den Gamle By, Gammel Estrup, Aarhus Stadsarkiv og 
Aarhus Universitet.

DIGITALISERET KULTURARV
Byen har en lang og interessant historie at trække på. 
Det gamle Aarhus må derfor ikke glemmes eller pakkes 
væk, men skal til stadighed aktiveres og synliggøres. I 
disse år er byen centrum for hastige forandringer. Der er 
derfor behov for at nytænke bevaring af byens historie. 
Samtidig giver udviklingen indenfor digital formidling 
mulighed for at formidle kulturarv på nye måder, som 
kombinerer leg, engagement og fortælling.

 ■ MOESGåRD MUSEUM
I 2014 åbner Moesgård Museum en helt ny udstillings-
bygning, som gentænker udstillingskonceptet og sætter 
nye standarder for kulturhistorisk museumsformidling. 
Her kombineres moderne teknologi og scenografiske 
virkemidler. Via lys, lyd, lugt, billeder og animationer in-
viteres publikum til en sansemættet oplevelse om men-
nesket og det levede liv. Formålet er at skabe større fol-
kelig forståelse, fascination og opmærksomhed omkring 
fortidens livsvilkår og vores fælles kulturarv, men også at 
gøre museumsbesøget til en social begivenhed.

I de nye permanente udstillinger fortælles bl.a. historien 
om mennesket fra oldtid til middelalder, om livet med 
naturen i jægerstenalderen samt om havets betydning 
for mennesket. Sidstnævnte formidles via en ritualise-
ring af skibet som ramme om liv, død, krig, handel, fiskeri 
og transport. Udstillingsforløbene tilbyder således publi-
kum en helstøbt og afvekslende museumsoplevelse be-
stående af både leg, afslapning og faglig inspiration via 
genstande, fortællinger, fordybelsesrum, børneaktivite-
ter, arbejdende værksteder, digitalt undervisningsmate-
riale og guidede ture via gps-teknologi.

 ■ DEN GAMLE BY
Den Gamle By vil de kommende år arbejde for større til-
stedeværelse i byens rum. I stedet for én samlet fortæl-
ling i én bygning planlægges formidlingen spredt rundt 
omkring på museet, i byen og regionen. Indsatsen sam-
les under overskriften Aarhus Dialog, hvor publikum får 
mulighed for at indhente viden om byens historie via 
apps, infostandere, billed- og filmskærme, internetplat-
forme eller som interaktive multitouchskærme.

Med afsæt i begrebet edutainment arbejder Den Gamle 
By også med etablering af oplevelsescenteret Aarhus 
Experience. I Den Moderne By har man etableret to un-
derjordiske betonkælderrum, som oplagt kunne bruges 
til at tilføre museumsoplevelsen en ekstra dimension i 
form af et bombardement af lyd, lugt, smag, billede og 
bevægelse, f.eks. som en tur med sporvogn anno 1905 
eller en rockkoncert med psykedelisk show og tidstypisk 
koncertodeur anno 1971.

// BYen - kUlTURaRv
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RE-MEMBER - LEVENDE ERINDRING
Projektet tager afsæt i de levende og personlige fortæl-
linger, der opstår i mødet mellem mennesker. Byens 
fælles hukommelse skal aktiveres og synliggøres på 
tværs af alder, etnicitet og socialitet for dermed at skabe 
rum for byens knapt så højtråbende stemmer. Projektet 
knytter an til en større satsning på positive fortællinger 
om byens mange forskellige borgere med det mål at 
skabe større respekt og forståelse for forskellige grup-
pers sociale og kulturelle baggrund.

 ■ ÆLDRE
Der skal sættes fokus på ældre som bærere af kollektiv 
og individuel hukommelse. Den Gamle By arbejder alle-
rede med erindringsformidling, mens Ældresagen, FO 
Aarhus og Teater C præsentererede projektet ”Vil du 
høre mine forbløffende fotografier” under Aarhus Fest-
uge 2011. I et samarbejde med Aarhus Kommune bygges 
videre på erfaringer herfra til udvikling af nye måder at 
formidle ældres erindringer på. Et samarbejde med 
Struer Museum er oplagt.

 ■ TYRKISKE FORTÆLLINGER
Et særligt fokus lægges på ældre med anden etnisk her-
komst. På den måde bringes flere kulturers fortælletra-
ditioner i spil. I forlængelse heraf udvides projektet med 
fortællinger om byens tyrkiske gæstearbejdere. I et 
samarbejde mellem Gellerup Bibliotek, Gellerup Mu-
seum, Den Gamle By m.fl. etableres et pilotprojekt, som 
anvendes som model for indsamling af forskellige etni-
ske grupperingers historier i by og region.

// BYen - kUlTURaRv
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 ■ SOCIALT UDSATTE
Hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte er også 
en del af byens fortælling. Ved at åbne op for disse fort-
ællinger skabes der større forståelse for socialt udsattes 
hverdag. Samtidig kan fortællinger føre til refleksion og 
øget livskvalitet hos de socialt udsatte. Projektet Poverty 
Walks er under opstart og fungerer som pilotprojekt. Her 
tilbydes en anderledes bytur på baggrund af personlige 
erfaringer om livet på gaden, natherberg, varmestuer og 
fattigdomslokaliteter. Projektet er etableret som selv-
ejende organisation i samarbejde med bl.a. Aarhus Kom-
mune, FO Aarhus og De Hjemløses Landsorganisation.

I årene 2013-16 udvikles og afprøves modeller for levende 
historiefortælling med afsæt i pilotprojekterne. Der eks-
perimenteres med flere forskellige tilgange, f.eks. i for-
hold til tema, lokalitet, målgruppe eller formidlingsfor-
mat.
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EUROPÆISKE FORBINDELSER
Det er vores mål at præsentere nogle af de mest rele-
vante, kunstnerisk modige, socialt og tematisk relevante 
europæiske kunstneriske værker og produktioner i 2017.

Platformen for dette program skabes af seks kunstinsti-
tutioner i Aarhus: Art Cinema Øst for Paradis, det regio-
nale spillested Voxhall, Kunsthallen Aarhus Kunstbyg-
ning, danse- og performancestedet Bara bara, 
fotocenteret Galleri Image og endelig Aarhus Teater.

Vi vil samtidig arbejde med at understøtte vores kunst-
institutioner med at udvikle de europæiske og globale 
dimensioner i deres arbejde og udtryk. Kunstnere, som 
hele tiden gentænker deres arbejde, og hele tiden forhol-
der sig til deres rolle i samfundet, vil være nervecenteret 
i denne indsats.

Alle disse kulturcentre har allerede europæiske og inter-
nationale kontakter, og arbejder i den europæiske/glo-
bale virkelighed. Vi giver bolden op, og lader så vores 
kunstneriske nøglepersoner forholde sig til tidens krav 
og behov, finde partnere og grundlag for deres egne vi-
sioner.

En af byens kerneplatforme til sikring af et frugtbart 
miljø for unge kunstnere er en håndfuld uafhængige 
kunstinstitutioner, som leverer løbende inspiration og 
refleksion over samtidskunsten, medier, musik og per-
formance. Disse nøgleinstitutioner er alle professionelt 
forpligtet til at arbejde med kontemporær og undersø-
gende kunst.

Disse grupper og kunstnere placerer sig selv på kanten af 
mainstream og stiller dermed en bagdør til rådighed for 

det usædvanlige, for det afvigende og for det undereks-
ponerede.

For det meste findes sådanne steder i hovedstæderne. 
Aarhus har en flere af disse - og det er vi stolte af. De 
seks kulturinstitutioner samles under programmet Euro-
pæiske Forbindelser. Som bindeled mellem det lokale, og 
det europæiske og det globale, er disse steder nøglen til 
at facilitere, beherske og muliggøre en ”kreativ mobili-
tet” for den næste generation af kunstnere.

Vi har inviteret dem til at forsøge at finde den kreative 
nerve i Europa i en serie undersøgende programmer, som 
vil blive planlagt undervejs. Eklektisk, interkulturelt og 
uafhængigt.

Vi ønsker at lade disse centre arbejde uafhængigt og 
samtidig undersøge Europa for nye tendenser, nye for-
bindelser og nye temaer, som kan inspirere, informere og 
blande sig.

Vi udfordrer også centrene til at skabe partnerskaber 
med andre europæiske kunstinstitutioner og centre, 
samt organisere udvekslinger med disse og engagere sig 
i de europæiske netværk.

Projektet vil omfatte individuelle udviklingsprojekter fra 
2013-2016, samt europæiske sæsoner i 2017.

//kReaTiviTeT – SkaBenDe kUnST
TemapRojekTeR



103

 ■ ØST FOR PARADIS
Øst for Paradis er en enestående kunstfilmbiograf. Siden 
en gruppe filmfanatikere startede biografen i 70-erne, 
har den været det vigtigste sted for eksperimenterende 
og europæiske film i byen. Med over 100.000 besøgende 
pr. år præsenterer ØfP et enestående repertoire af uaf-
hængige film, eksperimenterende og dokumentarfilm, 
som spejler den europæiske diasporas billedsprog. Origi-
nale film, som aldrig er synkroniserede og endda sjæl-
dent tekstede.

Deres ambition om at være en europæisk biograf kom-
mer til udtryk gennem en serie residencies, hvor ledende 
europæiske instruktører vil præsentere deres arbejde, 
samt et langsigtet samarbejde med netværket for uaf-
hængige biografer, som vil munde ud i en række filmse-
rier og festivaler.

Efter mange års tilværelse i en stærkt medtaget byg-
ning, er det lykkedes at sikre finansiering til en renove-
ring af ØfP. Med nyt digitalt udstyr og 6 mindre forevis-
ningssale vil biografen blive et åbent center for film, 
filmmagere og filmelskere i alle aldre. Et sted, hvor 
filmforevisninger, ’gør det selv’ film, debat og filmstudie 
går op i en højere enhed.

ØfP vil også iværksætte europæiske filmprogrammer for 
alle 12 regionale biografer i årene op til og i løbet af 2017. 
Endelig vil ØfP organisere en serie film om byer, hvor 
baggårde, søer, hustage og underjordiske garager vil 
fungere som scenografisk og konkret guide for filmiske 
interventioner.

 ■ VOXHALL
Et af landets markante rytmiske spillesteder siden 70-
erne præsenterer en omfattende palet af dansk og inter-
national rytmisk musik på højeste niveau og med stor 
genredækning – fra hip hop til hardcore metal, elektro-
nika, Americana og de nyeste hybridformer. Det statsligt 
støttede regionale spillested satser med talent på en 
markant placering på det europæiske musiklandkort for 
således at kunne præsentere også de ensembler, som 
traditionelt blot spiller i hovedstaden.

Voxhall er det åbenlyse sted at begynde en europæisk 
rejse i kontemporær musik. I samarbejde med bl.a.SPOT 
Festivalen, Metal Royale mfl. igangsættes et 5-årigt 
udvekslingsprogram med andre europæiske spillesteder. 
Vi forestiller os at invitere byer med en stærk musikprofil 
til at arrangere spillested til spillested udvekslinger. Der 
er p.t. kontakt til Marseilles, Liverpool, Berlin, Bergen, 
Helsinki, Amsterdam og Bruxelles. Desuden er et pro-
gram med fokus på One World i støbeskeen med kontak-
ter til Beirut, Cairo, Durban og Havana.

Ved en større ombygning i 2009 blev Voxhalls kapacitet 
udvidet til 750 personer, og med tilføjelsen af den nye 
scene for jazz- og verdensmusik - Atlas i 2010 (kap.: 
300), står spillestedet nu yderligere styrket i sine ambi-
tioner om at blive et af Europas bedste spillesteder.

//kReaTiviTeT – SkaBenDe kUnST 
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 ■ BORA BORA - DANS OG VISUELT TEATER
Centret for moderne dans genåbner i 2011 med det mål 
at være den vigtigste platform for moderne dans i Jyl-
land.

Det nye danse- og teatercenter opbygges af holdet bag 
Entré scenen, som siden sin start i 2000 har fokuseret på 
nutidig scenekunst indenfor områderne performance, 
visuelt teater. Overtagelse af dansescenen/aktiviteterne 
i bygningerne på den gamle Brobjergskole åbner rige 
muligheder for at skabe mere synergi og et dynamisk 
center for performativ kunst.

Med egenproduktioner, co-produktioner og gæstespil vil 
scenen præsentere moderne dans og performance fra 
ind- og udland, både det eksperimenterende, samt det 
internationalt anerkendte.Scenen udveksler forestillin-
ger og kunstnere i flere nordiske og europæiske partner-
skaber, der både forsøger at tage hånd om de unge ta-
lenter, og give specielle produktionsbetingelser for 
mange etablerede kunstnere.

Netværksarbejdet udmunder bl.a. i festivaler for ny 
europæisk scenekunst som Junge Hunde Festivalen, og 
festivaler lavet i samarbejde med de forskellige interna-
tionale partnerskaber.

Scenen arbejder på at danne bro mellem Aarhus/Region 
Midtjylland og verden omkring os, med det formål, at 
give publikum mulighed for at opleve de nyeste forestil-
linger udefra, og skabe basis for, at danske kunstnere 
kan arbejde og danne netværk i udlandet.

Udviklingsplatform: 
Europæiske forbindelser: Øst-Vest netværksprojektet 
DNA (Development of New Art) med medlemmer som 

New Web, Prag; A4, Bratislawa; LI, Budapest; Glejk Thea-
tre, Llubljana; Scholls Bollin, Berlin; Platforma, Klaipeda.

Det nordisk-europæiske koreografiprojekt Kedja, Moving 
Spaces – Going Places samt The Laboratorysomer et 
europæisk – nordisk udviklingsprojekt med partnere i 7 
europæiske lande. Planen for perioden 2013-2016 er at 
udvikle disse forbindelser med kulmination i 2017 med 
europæiske sæsoner og forestillinger i Aarhus og euro-
pæiske partner-byer.

 ■ GALLERI IMAGE
I 34 år har Galleri Image været et væsentligt omdrej-
ningspunkt for fotokunst i Aarhus. Som et fotogalleri, 
der beskæftiger sig med nutidigt fotografi og videokunst 
, har GI præsenteret ca. 400 udstillinger og vist værker af 
450 fotografer fra 50 lande. GI er Skandinaviens ældste, 
ikke-kommercielle galleri for fotokunst.

Med fokus på kontemporært fotografi og video har GI 
skabt et solidt netværk bestående af kunstnere, kurato-
rer og gallerier over hele verden og især i Central- og 
Øst-Europa. Ved siden af udstillingsaktiviteten arrange-
rer GI Artist Talks, seminarer og workshops. De ambitiøse 
planer for årene frem til 2017 er at udvide aktiviteterne 
med turnerende udstillinger i regionen og site-specific /
stedsbestemte udstillinger. På den lange bane arbejdes 
der frem mod skabelsen af et større galleri-center med 
mulighed for at tilbyde residencies, længerevarige sam-
arbejdsprojekter og en platform for professionelle kunst-
fotografer i Jylland. Europæiske fotografer vil blive invi-
teret til at arbejde i Aarhus fra begyndelsen af projektet 
i 2013.

//kReaTiviTeT – SkaBenDe kUnST 
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 ■ AARHUS KUNSTBYGNING - CENTER FOR NUTIDS-
KUNST
AaK er måske den mest eventyrlystne af vores institutio-
ner for billedkunst/visual arts. Den nye ledelse sammen-
sætter et program for AaK, som er både forfriskende, 
virkelig internationalt og interkulturelt; men skaber også 
udstillinger med stærke temaer med kunstnere, som alle 
er i front indenfor visual arts. AaK ønsker at sætte dags-
ordenen i samtidskunsten, og deres projekter bryder 
ofte med de konventionelle udstillingsformater. I 2011 er 
temaet Imagine – mod en økoæstetik. Imagine lægger 
op til kunst som et kritisk; men samtidig positivt, gi-
vende alternativ, der tager højde for omgivelser og miljø. 
Med dette fokus lægges der vægt på kunstens helende 
aspekt. Vi har inviteret Kunstbygningen til at forberede 
en række udstillinger i 2017.

 ■ AARHUS TEATER
Aarhus Teater arbejder på at blive Danmarks internatio-
nale teater, med såvel en ambition om at være en pro-
fessionel, moderne institution, der skaber teater af in-
ternational standard, som et ønske om at bringe førende, 
nyskabende kunstnere fra hele Europa på scenen i Aar-
hus. Teatret satser på at virkeliggøre denne vision gen-
nem en række internationale tiltag:

 ■ Engagement af flere udenlandske kunstnere

 ■ Flere internationale gæstespil

 ■ Turné med egne produktioner i udlandet

 ■ Præsentation af tekstede forestillinger for den frem-
medsprogede del af Aarhus’ befolkning samt turister

 ■ Afholdelse af internationale seminarer og workshops i 
samarbejde med Skuespillerskolen og Dramatikerud-
dannelsen

//kReaTiviTeT – SkaBenDe kUnST
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Aarhus Teater ønsker sammen med de to andre lands-
delsscener at iværksætte en større international publi-
kumsundersøgelse med henblik på at udvikle et sæt 
’best practices’ indenfor publikumsudvikling. Projektet 
tænkes udført med en række førende internationale 
kulturinstitutioner. Forbindelser til bl.a. National Thea-
tre, London, KVS, Bruxelles, Toneelhuis og de Singel, 
Antwerpen og Nationalteatret, Oslo, kan give grundlag 
for et fortløbende samarbejde. Den aktuelle 3-årige re-
pertoireplan signalerer et skifte til at invitere instruktø-
rer, scenografer og komponister fra Europa til at arbejde 
med europæisk, kontemporær dramatik. Teateret har en 
ambition om at lave udvekslinger med andre europæiske 
scener og at arbejde med co-produktioner. Aarhus Teater 
føler sig også forpligtet til at arbejde interkulturelt i 
Aarhus og Danmark.
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NYE MUSIKALSKE HORISONTER
Musikhuset Aarhus, Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske 
Opera, Det Jyske Musikkonservatorium.

Siden indvielsen i 1982, har Musikhuset Aarhus stået 
som et ikon for byen, som arkitekturens by og musik-
kens by. Gennem en større udvidelse i 2007 blev der 
skabt bedre faciliteter for Den Jyske Opera, Aarhus Sym-
foni orkester og Det Jyske Musikkonservatorium.

Med sine seks koncertsale med kapacitet fra 200 til 1600 
personer, og med mere end 150 professionelle musikere 
og 300 studerende, som dagligt arbejder med kontem-
porær og klassisk musik, er Musikhuset Aarhus Skandi-
naviens største musikproduktionscenter, med mere end 
1400 koncerter og forestillinger og 450.000 gæster pr. år.

Musikhuset Aarhus komplekset er i dag en enestående 
institution – et center for undervisning og viden, udvik-
ling, produktion og præsentation af musik, dans og 
shows. Alle genrer indenfor klassisk og kontemporær 
musik præsenteres her.

Det er de fire institutioners mål sammen at skabe en af 
de mest innovative musikalske platforme i Europa. I lø-
bet af de næste 5 år er målet, at bygge videre på det 
musikalske potentiale og at anvende såvel den enorme 
kapacitet som også den synergi, der på enestående vis 
findes her, hvor alle musikgenrer er repræsenteret. Hvor 
al musik ses som kontemporær, og hvor residerende en-
sembler, studerende, lærere, komponister og turnéen-
sembler kan være involveret i både uddannelsesmæssige 
projekter, tematiske projekter og cross over projekter.

 ■  MUSIKHUSET AARHUS 
– åBNE DØRE MOD VERDEN

At anvende dette enestående musikcenter som en be-
tydningsfuld resurse til global refleksion sammen med 
partnere som universitetet, ungdoms organisationer, 
festivaler osv. kan resultere i endnu mere banebrydende 
udtryk for, hvad et musikcenter kan udvikles til.

En mulig udfordring er at omorganisere de vanlige ruti-
ner og programlægningsstrukturer for Musikhuset, og 
måske - i en begrænset periode – invitere andre organi-
sationer til at være med til at lægge Musikhusets pro-
gram.

Dette koncept er baseret på praktiske erfaringer fra den 
årlige SPOT musikfestival for up and coming rock bands, 
hvor hele Musikhuset tages i brug fra ’kælder til kvist’. 
Potentialet for workshops, debatter, koncerter, film og 
udstillinger – alle med udgangspunkt i musikken, men 
med et socialt og globalt perspektiv, vil blive undersøgt.

 ■ MUSIKALSK SAMARBEJDE
Aarhus Symfoniorkester, Den Jyske Opera, Det Jyske 
Musikkonservatorium og Musikhuset Aarhus slutter alle 
op om en plan for musikalsk samarbejde og udforskning. 
Aktuelt er en række samarbejdsinitiativer under udvik-
ling, det drejer sig bl.a. om følgende:

 ■ Invitere internationale komponister og musikere til at 
kuratere og programlægge.

 ■ Out-reach projekter imod nyt publikum. Fx som sam-
arbejdet mellem Symfoniorkesteret og Rap Akade-
miet. (Aarhus Symfoniorkester (ASO) og Den Jyske 
Opera (DJO)

 ■ Koncertprogrammer og festivaler med fokus på børn 
og unge i forbindelse med klassisk musik og operapro-
duktioner. (DJO)

 ■ En serie af årlige musikalske undersøgelser, som skub-
ber til musikalske grænser og genoptegner musikalske 
forbindelser i form af bestillingsværker, ombearbejd-
ning af klassikere og cross over formater. (ASO)

 ■ Udvidelse af repertoireplaner med mere kontemporær 
musik/værker fra det 20. og 21. århundrede. (ASO)

 ■ Gentænke det moderne symfoniorkesters og den mo-
derne operas rolle og kernefunktioner.

 ■ Styrke fokus på musik fra den 3. verden gennem net-
værk og afholdelse af konferencer. (DJM)

 ■ Fortsætte og udvikle det nære samarbejde med mu-
sikkonservatorier og centre i Afrika. (DJM)

 ■ International opera festival i 2017, som præsenterer de 6 
væsentligste operaer i musikhistorien. Kulminerende 
med ur-premiere på bestillingsværk af en betydelig in-
ternational komponist med en dansk dramatiker. (DJO)

 ■ Nærmere samarbejde med koncerthuse i Danmark og 
Europa med henblik på co-produktioner og udveksling. 
(MH)

 ■ Styrke engagementet i regionale projekter.
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KUNST I BYEN
Begrebet kunst i byen gentænkes i et samarbejde mel-
lem regionens kommuner. Tiden er løbet fra det traditio-
nelle udsmykningsbegreb, som på den ene side sikrer 
fordeling af kunst over hele landet og på den anden side 
udstyrer offentlige pladser og bygninger med ånd og 
kultur. Dette projekt har fokus på en langt bredere for-
ståelse af kunst i byen, hvor sammenhængen mellem 
kunst, by, landskab, arkitektur og stedsånd i højere grad 
involverer borgerne via åbne og engagerende processer, 
men uden at anfægte kunstnernes virke.

 ■ VIDEOWORKS - MOVING MONUMENTS
Projektet består af blivende og temporære videoværker, 
som skabes af både danske og internationale kunstnere. 
Videoværkerne skaber nye, anderledes, levende og ly-
sende byrum, hvor dynamiske billedflader sætter det 
omgivende rum i bevægelse. Der udvælges i alt 12 danske 
og internationale kunstnere, som hver skaber et uden-
dørs videoværk til det offentlige rum. De enkelte kunst-
nere vælger selv placering indenfor en fastlagt geografisk 
radius i regionen. Undervejs i processen afholder kunst-
nerne videoworkshops for unge via kulturskolerne i den 
pågældende kommune. Projektet involverer Skive Ny 
Kunstmuseum, Animationsskolen i Viborg og Aarhus 
Filmværksted m.fl.

 ■ DET SCENOGRAFEREDE BYLANDSKAB
En anderledes kunstnerisk oplevelse i det åbne og of-
fentlige rum. Et mødested for folk i byen, hvor mulighe-
derne for forvandling og kunstneriske oplevelser skaber 
nye adfærds- og samværsformer for alle aldersgrupper.

Projektet er først og fremmest en kunstnerisk produk-
tion i krydsfeltet mellem kunst, landskab og animation 
skabt af arkitekter, scenografer og kunstnere. Teatrets 

sceniske virkemidler, fx lys, lyd og projektioner, indtager 
byrummet i skiftende installationer, illusioner og imagi-
nære rum. Anlæggene udvikles i byens forskellige op-
holdsrum, fx parker, torve, skove og baggårde, i forskel-
lige byer i regionen. På den måde udforskes idéen om, 
hvad byrummet kan og skal i forskellige bymæssige 
kontekster. Det scenograferede bylandskab skaber ene-
stående stemninger og fortællinger i byens rum, som 
stimulerer fantasien og opfordrer til leg, deltagelse og 
udvikling. Borgerne inviteres således til at bruge byrum-
met på nye og anderledes måder.

Projektet løber over en 5-årig periode fra 2012-2017 og 
udvikles i samarbejde med Schönherr Landskab, Redia 
A/S, Teater Refleksion og kommunerne i Region Midtjyl-
land. Det enkelte anlæg har en levetid på 3-12 måneder.

 ■ MOTORVEJSPOESI
I disse år stiger antallet af trafikanter. Den tid, vi bruger 
på motorvejene, stiger derfor også. Projektet forholder 
sig til strømmen af mennesker, som dagligt transporte-
rer sig rundt i regionen via motorvejene. Formålet er at 
tilføre smukke og/eller tankevækkende oplevelser til 
motorvejsrummet, som knytter steder, byer og stræk-
ninger sammen i tid og rum, så tiden på motorvejen bli-
ver mere end blot en passage fra A til B.

Værkerne forholder sig direkte til en motorvejskontekst 
og afsøger samtidskunstens potentialer og muligheder i 
relation hertil. Kunstnere, landskabsarkitekter og teore-
tikere vil på tværs af fagområder og praksisformer ud-
vikle nye former for motorvejsæstetik. Projektet viser 
også, hvordan samtidskunst og trafikplanlægning kan 
kombineres og berige udviklingen af vores fælles infra-
struktur med unikke oplevelser.

Projektet er regionalt med opstart i 2014. Her trækkes 
linjer, spor og ruter ud i regionen. I 2017 fortsætter pro-
jektet med at indtage europavejene og etablere nye 
nedslag, der forbinder Europa via E45.

 ■ REGIONAL KUNSTTRIENNALE
Der etableres en international triennale for samtids-
kunst, som vil markere Aarhus og regionen på det 
kunstneriske verdenskort, hvor kunsten skabes til og 
under selve triennalen.

Kodeordene er produktion, interaktion og stedsspecifici-
tet. Målet er at styrke borgerens kunstneriske forståelse 
og at vitalisere kunstens rolle i samfundet. Målet er også 
at skabe grundlag for nye samarbejdsrelationer og net-
værk blandt kunstnere og institutioner.

Triennalen skaber en fælles referenceramme for borgere, 
virksomheder og kunstinstitutioner og igangsætter akti-
viteter på ’kulturelt inaktive’ steder, fx havnearealer, in-
dustriområder og andre ’blindspots’. Det kunstneriske 
tema tegnes af en internationalt anerkendt kurator i re-
lation til det overordnede tema RETHINK.

Projektet finder sted i offentlige rum og suppleres tillige 
af udstillinger på regionens museer og udstillingssteder. 
Samtidig sendes en ’Kunstkaravane’ rundt i regionen. 
Triennalen strækker sig over 1-3 måneder med start i 
2014 kulminerende i 2017. Etableres i et samarbejde mel-
lem kommuner og institutioner, herunder Center for Ur-
ban Kunst, Aarhus Kommune, Chapelle Fineart og Aarhus 
Kunstbygning.
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 ■ DEN TRANSPARENTE KUNSTHAL
Den transparente Kunsthal er et bud på fremtidens 
kunst- og kulturinstitution. Her arbejdes med at over-
skride kunsthallernes fysiske og bygningsmæssige ram-
mer, således at samtidskunsten i højere grad bliver en 
synlig og integreret del af lokalsamfundene.

I formidlingen af samtidskunsten er der yderligere barri-
erer ved, at denne kunst er ny og uforudsigelig. Barrierer, 
som museer med historiske og til en vis grad kanonise-
rede kunstsamlinger ikke er oppe imod på samme måde.

Målgruppen er primært borgerne i Viborg, Silkeborg og 
Aarhus, som skal opleve kunsthallerne som ramme om 
involverende kunstneriske aktiviteter og som en naturlig 
del af lokalsamfundet. Arbejdsformen fordrer samar-
bejde med kunstnere, hvor de i længere tid er tilknyttet 
delprojekter på forskellige former for Artist in residence 
- ophold. 

Allerede i 2011 har Aarhus Kunstbygning iværksat pilot-
projektet Sigrids Stue Gellerup.Projektet er et udviklings-
forløb med stigende aktivitet og gennemslagskraft i pe-
rioden 2013-17. For hvert år udvælger hver kunsthal op til 
tre projektperioder a 1-2 ugers varighed. Hver af de 3 
kunsthalller definerer selv steder og partnere ud fra be-
hov og potentialer i lokalområderne. I 2017 udfoldes 
transparensen helt ved at køre med gratis entre til et 
stærkt udstillingsprogram med internationale kunstnere.

Kunsthal Brænderigården, KunstCentret Silkeborg Bad 
og Aarhus Kunstbygning er centrale deltagere i projek-
tet. Der inddrages nye samarbejdspartnere fra de re-
spektive lokalområder, fx højskoler, plejehjem, forsam-
lingshuse, sportshaller, medborgerhuse, supermarkeder, 
uddannelsesinstitutioner, biblioteker og virksomheder.
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GODSBANEN 
Det nye produktionscenter kommer efter mange 
års ventetid. Fokus vil være på udvikling og kulturel 
produktion, med faciliteter til forskning, uddannelse, 
udvikling og produktion. Her vil desuden være gallerier 
og lokaler for optræden/performance og møder, 
konferencer, workshops osv.
Godsbanen bliver brændpunktet for byens uafhængige 
scener for litteratur, visuel kunst og performance/teater, 
og vi som sådan støtte en hel generation af up and 
coming kunstnere. Godsbanen bygger på den europæi-
ske tradition for uafhængige kulturcentre, men med ho-
vedvægt på eksperimenterende og tværfagligt arbejde 
og udviklingsmæssige aspekter, hvor fx forbindelsen til 
de nye digitale medier er oplagt.

Med i nærheden af 8.000 m2 faciliteter indeholdende 2 
black box teaterrum, et mindre spillested, et omfattende 
og fleksibelt område til udstillinger og projekter, indivi-
duelle atelierfaciliteter, filmværksted, åbne værksteder, 
kontor og projektfaciliteter samt gæstelejligheder, vil 
Godsbanen blive et kreativt kraftcenter  for nyskabende 
arbejde i mange år fremover.

Produktionscenteret vil helt konkret være centreret om-
kring de tre kunstarter scenekunst, billedkunst og litte-
ratur; men frem for at vil det blive et tværkulturelt hus. 
Derfor er en helt overordnet målsætning at få skabt 
nogle rammer, som stimulerer det tværkunstneriske og 
tværfaglige samarbejde.  Ad denne vej er det forhåbnin-
gen, at også helt nye forgreninger inden for kunstpro-
duktionen vil udvikles. Dette skal hjælpe med til, at holde 
Aarhus helt i front, når det kommer til produktionen af 
banebrydende kunst, der er helt på højde med sin tid.

Godsbanen vil etablere partnerskaber med andre Euro-
pæiske kulturcentre via organisationer som Trans Europe 
Halles og The European Network of Arts Centres. Der 
forberedes udvekslinger med Les Friches, Masrseilles, 
NDSM, Amsterdam  og andre forbindelser er på vej. Ud-
vekslingsprogrammer forventes at starte i 2013. Godsba-
nen vil være værter for ’artists in residence’ og base for 
større 2017 kunst- og byrumsprojekter.

Videnscentre for scenekunst, billedkunst og litteratur 
Det nye produktionscenter vil udover de kreative aktivi-
teter også huse tre videnscentre for hver af de tre 
kunstarter centret er baseret på: Scenekunst, Billedkunst 
og Litteratur.

Centrene skal arbejde for at styrke og samle miljøerne, 
initiere udvikling og samarbejde, såvel lokalt som natio-
nalt og internationalt.  De skal medvirke til at sikre, at de 
respektive kunstarter bliver markant mere synlige via 
markedsføring og formidling. 

 ■ Litteraturcentret har allerede skitseret en programer-
klæring for de kommende års aktiviteter:

 ■ International forfatterskole med 6-8 unge Europæiske 
forfattere

 ■ Ansættelse af en forfatter i 4-6 måneder hvert år fra 
2012 til 2017, som husforfatter på Godsbanen.

 ■ Vidensbank for regionens og Aarhus’ litterære aktivi-
teter, med bl. a. etablering af et netbaseret vidensbib-
liotek. 

 ■ Afholdelse af ambitiøs litteraturfestival i 2013, 2015 
og 2017.

 ■ Centrene for henholdsvis Scene- og billedkunst er ak-
tuelt i en etableringsfase, med forventet opstart 
samtidig med åbningen af Godsbanecentret ultimo 
marts 2012. 

FILMBY AARHUS
Filmby Aarhus er centrum for film- og medieproduktion i 
Jylland. Målet med filmbyen er at sætte yderligere skub i 
udviklingen af fremtidens mediearbejdspladser og sætte 
spot på byens kulturelle styrker gennem film- og medie-
produktion. Filmbyen er spydspidsen i byens satsning på 
film- og medieområdet.

Filmbyen vil styrke produktionen af kunstnerisk interes-
sante film, der skaber udvikling i det regionale produkti-
onsmiljø.

Den audiovisuelle branche er i disse år inde i en rivende 
udvikling. Nye teknologier udvikler mediet og præger 
både produktion, distribution og forbrug.  Mange nye 
medieplatforme opstår som en følge af denne udvikling. 
En af de vigtigste udfordringer for Filmbyen er at støtte 
medievirksomheder i at udforske og forstå disse foran-
dringer i filmmiljøet.

Filmbyen er centrum for en række nyskabende projekter 
indenfor film og medier: Det europæiske projekt North 
Sea Screen Partners – et medienetværk for medier i lan-
dene omkring Nordsøen. Shareplay, ambitiøs tværmedial 
satsning iværksat af Region Midtjylland og Region 
Nordjylland med det formål for øje, at være med til at 
udvikle fremtidens mediesektor. Cine-Regio  og  Docu-
Regio,  to internationale netværk af regionale filmfonde 
i Europa. First Motion, Project Shareplay og  Aarhus Film 
Festival /Nordic Panorama 

Filmbyen skaber med sin ideelle placering på havnen 
gode rammer for film- og mediebranchen ved at huse 
mange forskellige kompetencer og gode produktions- og 
studiefaciliteter. Erhvervsparken i Filmbyen huser i dag 
65 virksomheder, hvoraf langt størstedelen er beskæfti-
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get inden for film og nye medier. Det drejer sig fx om en 
række private produktionsfirmaer som Radiator Film, 
Picturewise og M2 Film. Herudover er Filmbyen også 
hjemsted for flere reklamebureauer, konsulentvirksom-
heder og forlag m.v.

Filmby Aarhus blev etableret i 2003, som en erhvervspark 
på 12.000 m2 , hvoraf de 2.000 m2 udgør to professio-
nelle filmstudier og tilhørende produktionsfaciliteter.

12 TEMAEVENTS I REGIONEN 
De 12 begivenheder i 2017 skabes på 12 udvalgte steder 
med 12 udvalgte temaer. De enkelte begivenheder an-
vendes som pejlemærke i årets program, hvor man hver 
måned året igennem sætter fokus på skiftende temaer.  

I Aarhus er det bl.a. oplagt at anvende Rådhuset, Råd-
husparken, Det nye Havnebyrum, Multimediehuset, 
Domkirken, Bispetorv, Gellerup, Den Gamle By, Botanisk 
Have og Moesgård som rum med særpræget arkitektur, 
klare relationer til byens identitet og med plads til mange 
mennesker. Det er tanken, at 6 begivenheder skal finde 
sted i Aarhus og 6 i Region Midt, f.eks. Viborg, Silkeborg, 
Horsens, Randers, Herning og Holstebro.   

Samtlige projekter opbygges i et samarbejde mellem 
kunstnere. Der inviteres forskellige lokale partnere til de 
enkelte projekter og det forventes at alle projekter vil 
involvere professionelle danske og internationale kunst-
nere / mediekunstnere mm. , samt at lokale aktører 
inddrages i høj grad. Samtlige projekter vil være unikke 
og samtlige projekter vil tage fat i temaet ”Rethink” ud 
fra en valgt vinkel. Samtlige projekter vil være gratis og 
vil kunne rumme mellem 25.000 – 50.000 i gennemsnit.  
Serien på de 12 begivenheder vil inkludere den officielle 
åbning og det officielle afslutningsprojekt. Projektets 

åbning er 31. december 2016 og det forventes at både de 
spanske og polske byer som er Kulturhovedstad i 2016 vil 
kunne medvirke i åbningsprojektet.

Programkoncept præsenteres med mulige steder / 
kunstnere / lokale producenter til ansøgning nr. 2, og der 
inviteres en række kunstnere til et seminar, hvor der ud-
vikles idéer, og hvor man har mulighed for at se / besøge 
mulige steder. 

Partnere i Region Midtjylland en er bl.a. Via University 
(bl.a. Performers House Silkeborg, Teko Herning) Carte 
Blanche / Kulturprinsen Viborg, Odin Teatret i Holstebro, 
Randers Egnsteater, DGI / Dansk Idrætsforbund, Kultur-
remisen m.fl. Programmet forventes at involverer mel-
lem 5-10.000 aktive udøvende musikere, kor, dansere, 
gymnaster løbere, teaterfolk mm. og en lang række for-
eninger og organisationer i region, herunder ungdoms-
grupper og organisationer. 

Programmet forventes at kunne levere oplevelser til ca. 
500.000 personer.

RETHINKING COBRA
Et udstillingsprojekt, der balancerer mellem den fagligt 
velfunderede præsentation af historiske facts, kunst-
nerne og værker og en aktualiserende fortolkning og 
gentænkning af Cobra- ånden og de værdier, som kunst-
nerne skabte ud fra. Rethinking Cobra er et bud på, 
hvordan ”Cobra” kunne se ud, hvis denne bevægelse 
dukkede op i 2017.

Rethinking Cobra er et europæisk udstillingsprojekt om 
den internationale Cobra-bevægelse, der eksisterede fra 
1948-51. Cobra er den eneste internationale kunstbevæ-

gelse, hvor danske kunstnere spillede en afgørende rolle 
– med Asger Jorn (1914-1973) som den store drivkraft.

I 2017 vil 70 års jubilæet være lige rundt om hjørnet og 
tidspunktet oplagt til at aktualisere og gentænke Cobras 
betydning.

Organiseringen foregår i et samarbejde mellem de delta-
gende institutioner under ledelse af et internationalt 
kuratorteam med danske, hollandske og belgiske repræ-
sentanter. Hvor Cobra Classic af hensyn til sikkerhedskrav 
ang. udlån, skal afvikles i museumsregi, kan Rethink 
Cobra organiseres og præsenteres såvel i som udenfor de 
etablerede kunstinstitutioner, i gallerier og kunsthaller 
og / eller alternative udstillingssteder.

//kReaTiviTeT - SkaBenDe kUnST
TemapRojekTeR



112

DESIGN FOR LIFE
De kreative erhverv er særdeles godt repræsenteret i 
Aarhus og regionen, men har vanskeligt ved at markere 
sig. Det er derfor vigtigt med stærke og synlige platforme 
på området.

Projektet udvikles med inspiration fra Spot Festival, et 
lokalt initiativ, som præsenterer nye danske og nordiske 
bands for branchefolk ved at kombinere viden, erhverv 
og oplevelse.

Konceptet udvides til også at omfatte arkitektur, design, 
nye medier og grøn teknologi i en årligt tilbagevendende 
innovationsplatform. Her præsenteres upcoming projek-
ter og virksomheder for potentielle kunder, partnere og 
investorer som en festival for lokale borgere, men også 
som international vidensplatform for fagfolk.

Det etableres en fast ramme og en fast organisation, 
men med skiftende indhold. I årene 2013-16 produceres 
fire præprojekter med hvert sit tema á 3-4 dages varig-
hed, mens der i 2017 præsenteres ét samlet projekt på 
ca. 10 dage med hovedoverskriften Rethink.

Programmet bygger primært på indhold fra Aarhus og 
regionen, men samarbejde med skiftende danske, nordi-
ske og europæisk netværk, virksomheder og brancheor-
ganisationer, f.eks. TEKO, Dansk Arkitektur Center og 
Dansk Design Center, kunne skabe yderligere dynamik.

SOCLE DU MONDE
HEART - Herning Museum of Contemporary Art -huser 
biennalen Socle du Monde, og planlægger at afholde den 
hidtil største i 2017. Socle du Monde Biennalen skaber et 
laboratorium, som undersøger forholdet mellem kunst 
og erhvervsliv, med fokus på den kunstneriske frihed, 
hvor kravet om højt kunstnerisk niveau er ultimativt.

Socle du Monde Biennalens styrke i international sam-
menhæng er projektets fysiske og mentale forankring i 
Herning-egnens rige traditioner. Socle du Monde er den 
første biennale af sin art i Danmark. Projektet sætter 
fokus på udvekslingen mellem kunst og erhvervsliv og er 
en væsentlig international kunstbegivenhed i regionen.

Temaet for biennalen i 2017 er bæredygtighed, men må 
betragtes som en arbejdstitel, der lige så vil blive an-
vendt til biennalen i 2012 og evt. også i 2014. De næste to 
biennaler skal betragtes som en form for forberedelse af 
2017, hvor de sigter mod at præsentere den hidtil største 
udgave af Socle du Monde siden den første i 2002.

Med udgangspunkt i biennalen i 2012 og med yderligere 
justeringer og forsøg i 2014 ønsker biennalen i 2017 at 
præsentere en stor og bæredygtig udgave af Socle du 
Monde. Bæredygtig , fordi de enkelte samarbejder så at 
sige ”skræddersyes” af kunstner, virksomhed og mu-
seum med det formål at aktivere og inddrage publikum 
på alle niveauer.

NORDIC EXCEPTIONAL TRENDSHOP
Nordic Exceptional Trendshop (NEXT) har siden 2004 
fungeret som internationalt anerkendt vidensfestival. De 
seneste tre år er NEXT blevet afholdt som Aarhus-festival, 
senest i tæt samarbejde med Aarhus Festuge. Konceptet 
bygger på en unik kombination af udstilling og konference 
som en både social og kulturel begivenhed. Her præsen-
teres nye trends, teknologier og eksperimenter indenfor 
design, sundhed, fødevarer og grøn energi.

De kommende år arbejdes med at udvide antallet af 
konference- og udstillingsdage, således at vi i 2017 kan 
præsentere NEXT som en uges vidensfestival med høj 
international bevågenhed som ramme om byens og re-
gionens innovationsvirksomheder. Festivalen er forank-
ret hos Innovation Lab i samarbejde med Aarhus Fest-
uge, Aarhus Kommune og Visit Aarhus.

GASTRONOMI OG KREATIVITET
Gastronomi og fødevareproduktion regnes normalt ikke 
som kreativt erhverv. Etableringen af Det Nordiske Køk-
ken har dog skabt fornyet fokus på madens kreative og 
kunstneriske potentiale.

De senere år er der desuden kommet øget internationalt 
fokus på udvikling af funktionelle fødevare, dvs. fødeva-
rer med særlig sundhedsfremmende og sygdomsfore-
byggende effekt. I Aarhus har Agro Tech og Skejby Syge-
hus indgået et større samarbejde omkring kombinationen 
af fødevarer, sygehuse, velsmag, trivsel og livskvalitet.
Aarhus 2017 ønsker at koble mad, kultur, kreativitet og 
innovation på tværs af Europa i en formidling af mad 
kombineret med smag, musik, dans, design, teater og 
billedkunst og således overskride både sproglige og geo-
grafiske skel.

//kReaTiviTeT - kReaTive eRhveRv
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 ■ SMAG På KUNSTEN
Smag på Kunsten er en nordisk madkunstfestival, hvor 
kombinationen af kunst, gastronomi og gode råvarer 
skaber nye kreationer. Festivalen afholdes hvert andet år 
på skiftende lokaliteter, som understøttet årets tema, 
første gang i 2007 på Kunstmuseet ARoS Festivalen gi-
ver viden om smagsnuancer, råvarevariation, råvarekva-
litet, råvareegenskaber, tilberedning, trends, foodstyling 
og anretning ved at inspirere og provokere alle fem san-
ser. Målgruppen er både det folkelige og det professio-
nelle publikum med interesse for de synergier, der opstår 
i krydsfeltet mellem kunst og gastronomi.

Smag på Kunsten markerer Norden på det gastronomi-
ske verdenskort og tjener til gensidig inspiration og 
madkulturel udvikling i de nordiske lande. Her skabes 
samarbejder på tværs af fagområder mellem kokke, 
kunstnere, sponsorer, fødevareproducenter og uddan-
nelsesinstitutioner.

De kommende år vil festivalen udbygge samarbejdet 
med byens kulturinstitutioner og arbejde videre med at 
integrere flere kunstarter i konceptet, f.eks. film, dans, 
teater og litteratur. Projektet er p.t. forankret hos Taste 
Aarhus, en underafdeling til fødevareinnovationsvirk-
somheden Agro Tech. I årene 2013 og 2015 afprøves nye 
veje og koncepter for udvikling af festivalen kulmine-
rende i 2017 med en større festival omfattende aktivite-
ter, som sætter flere forskellige kunstarter i spil i forhold 
til maden.

 ■ EUROPEAN CARAVAN OF FOODS
Aarhus og regionen er stærk på hele fødevareområdet, 
bl.a. via fødevareproducenterne Arla og Danish Crown 
samt fødevareinnovationsvirksomhederne Agro Tech, 
Future Food Innovation og Videnscenter for Fødevareud-
vikling. Hertil kommer en række gourmetrestauranter på 
højt kulinarisk og internationalt niveau. Projektet ønsker 
at styrke byens og regionens profil på fødevareområdet 
ud fra det nordiske køkkens tanker om kvalitet, sundhed, 
velsmag, autenticitet og bæredygtighed.

Det kreative og kunstneriske potentiale i byens og regio-
nens unikke råvarer understreges i et samarbejde mel-
lem kokke, kunstnere, fødevareproducenter og kulturin-
stitutioner. Det realiseres som en karavane af 
trailerkøretøjer på turné i Norden og Europa med henvis-
ning til fortidens handelsforbindelser og mangfoldige 
madkulturer.

I 2016 tager karavanen på turné i 4-5 større europæiske 
byer. Her vil lokale kokke fremtrylle kulinariske kreationer 
af lokale råvarer, mens lokale kunstnere vil bearbejde 
råvarerne kunstnerisk i form af koncerter, udstillinger, 
filmfremvisninger o.l.

I 2017 returnerer karavanen til Aarhus som omdrejnings-
punkt for en større europæisk fødevarefestival. P.t. findes 
ikke lignende tiltag. Det vil derfor være oplagt at videre-
føre projektet som en tilbagevendende begivenhed. Pro-
jektet etableres i et partnerskab mellem kokke, fødevare-
erhverv og -brancheforeninger, cityforeninger, kunstnere, 
kulturinstitutioner og europæiske kulturhovedstæder, 
b.l.a. VIFU, Agro Tech og Future Food Innovation.

REGIONALT KREATIVITETSPROJEKT
I samarbejde med VIA University College ønsker Aarhus 
2017 at skabe en kreativ og innovativ generation 2017 
gennemetablering af en portefølje af uddannelser, der 
understøtter kreativitet i såvel erhvervs- som kulturliv.

VIA er samlebetegnelsen for mellemlange videregående 
uddannelser fordelt på 7 campusbyer i Aarhus og regio-
nen med 17.000 studerende og 21.000 medarbejdere 
fordelt på 18 videnscentre og 35 uddannelser. Det gør 
VIA til Danmarks 3. største uddannelsesinstitution.

Hvert år frem mod 2017 udvikler og udfører unge fra 
Aarhus og regionen visuelt stærke pilotprojekter i sam-
arbejde med kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutio-
ner, offentlige institutioner og virksomheder, herunder 
TEKO, The Animation Workshop Viborg, Bestseller og 
Vestas.

Alle kulturprojekterne tager afsæt i fastsatte kriterier og 
i temaer, som fremmer de unges kreative potentiale og 
dermed styrker den kreative sammenhængskraft i regio-
nen på tværs af borgere, skoler, uddannelsesinstitutio-
ner, kulturinstitutioner, virksomheder og øvrige involve-
rede aktører i de forskellige, geografiske områder.

VIAs kreative uddannelser kan supportere projektet, f.
eks. designuddannelser, kreativ entreprenør og innova-
tion, Supply Chain Management, ledelse af kreativitet, 
kulturmanagement, videncentre og studentervækst-
huse. Projektet har potentiale til at fortsætte efter 2017, 
f.eks. ved fortsat at følge den kreativt stimulerede 
gruppe unge ind i voksenlivet. Der vil også være mulighed 
for at forlænge projektet som en turne til de involverede 
internationale partnerbyer.

//kReaTiviTeT - kReaTive eRhveRv
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SMART CITY
Smart City er et begreb, en betegnelse, for en udvikling 
af store og mellemstore byer i retning mod mere digita-
liserede, intelligente og bæredygtige bysamfund. Et nyt 
paradigme for, hvad en by er. Bylivet bliver hastigt digita-
liseret.

Smart City-udviklingen foregår på samme tid inden for 
en lang række af storbyens logistiske, kulturelle, publici-
stiske, økologiske og administrative sektorer, og den 
bygger på ny digital og mobil teknologi, på forandrede 
produktions- og forbrugsmønstre blandt borgerne.

Smart City-udviklingen kobler det fysiske, det digitale, 
borgerinformationen og borgeren sammen på nye og in-
telligente måder.

Her er tale om et særdeles udfordrende felt, da projekter 
ofte vil være krævende at udvikle, og da langtidsplan-
lægning pga. den hurtige teknologiske udvikling kan 
være problematisk. Nye digitale medier er imidlertid af-
gørende i forhold til 2017 temaet ‘Rethin’, og omfatter 
nye kommunikationsformater og brugerinddragelses-
strategier. Vi vælger derfor at samarbejde med flere af 
byens mange udviklingscentre og medvirke til at igang-
sætte initiativer af mere eksplorativ og eksperimente-
rende karakter for på basis af dette, senere at udvikle 
mere omfattende og endelige løsninger.

THIRD PLACES OF DIALOGUE & DEMOCRACY
Nye rum for dialog og demokrati - Third Places of Dia-
logue and Democracy - I tilknytning til smart city-udvik-
lingen er der opstået en betegnelse, et begreb, om en 
nyt fysisk og virtuelt rum: det tredje sted.

Det tredje sted er både et virtuelt og et fysisk rum, det er 
en ny form for offentligt mødested for aktivitet og de-
mokratisk dialog, hvor digitaliseringen, det mobile og de 
sociale medier spiller en afgørende rolle for aktiviteten.

Det tredje sted er et internationalt anerkendt begreb i 
forskning og byplanlægning. Rundt i verden forsøger 
moderne storbyer at understøtte kulturel aktivitet, 
iværksætteri og social aktivisme ved at skabe sådanne 
åbne mødesteder både som et virtuelt, internetbåret 
fænomen; men også som et fysisk sted med digitale in-
formationslag, gratis Wi-Fi, storskærme, interaktive 
medie-facader, løbende nyhedsfeeds, bysports-facilite-
ter og inspirerende opholdssteder.

Aarhus 2017 vil medvirke til at skærpe denne udvikling 
med etablering af ‘tredje steder’ i forbindelse med det 
kommende Urban Media Space på de bynære havnearea-
ler, på Rådhuspladsen/parken, på Godsbanen og andre 
centrale steder.

Samarbejdspartnere: Hovedbiblioteket/Multimediehu-
set, Det nationale forskningscenter Digital Urban Living 
(DUL) ved Aarhus Universitet, Oplysningsforbundet FOF, 
Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole og Aarhus Kommune

VIDENS- OG PRODUKTIONSCENTER FOR 
DIGITAL KUNST OG DIGITALE OPLEVELSER
Også indenfor området kunst og digitale oplevelser har 
Aarhus oparbejdet en række styrkepositioner, hvad an-
går udvikling og implementering af digital teknologi . Her 
eksisterer en dialog med de kunstneriske miljøer i byen i 
form af en række samarbejdsprojekter, og kendeteg-
nende for feltet er de interessante sammenspil mellem 
kunst, oplevelse og erhverv.

Her er tale om et område, hvor kreativitet og innovation in-
denfor det kunstneriske og kulturelle felt direkte kan inspi-
rere og medvirke til udvikling og etablering af virksomheder 
samt udvikling af erhvervsmæssige vækstpotentialer.

Et videns- og produktionscenter skal bygge videre på 
disse positioner og forbindelser, udvide gruppen af inte-
ressenter, skabe synergi og katalysere kommende pro-
jekter, initiativer og samarbejder indenfor feltet. Centret 
skal tage téten i forhold til de nyeste kunstneriske og 
oplevelsesmæssige muligheder og støtte områdets ak-
tører i at afsøge grænserne for disse muligheder.

Et nyetableret videns- og produktionscenter skal være 
forankret i eksisterende miljøer og samle lokal, regional, 
national og international viden på området. Centret skal 
organiseres som en selvstændig enhed, der selv tager 
initiativ til en række projekter, men først og fremmest er 
centret organisator og igangsætter af projekter, der in-
volverer byens og regionens stærke spillere indenfor fel-
tet kunst- og oplevelses-produktion. Samarbejdspart-
nere: Alexandra Instituttet, CAVI, Innovation Lab, 
Shareplay/Filmbyen, MMEx og AAU Inst. for information 
og medievidenskab.

//kReaTiviTeT - DigiTale BY 
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EUROPAS HJERNE - EUROPAS HJERTE
Der er behov for en kulturel og kunstnerisk diskussion af 
samspillet mellem det lokale, regionale, nationale og 
europæiske. Iværksættelsen af kulturaktiviteter med 
Europa som tema er således en central del af kulturho-
vedstadsprojektet af både strategiske, filosofiske og 
samfundsmæssige hensyn.

I årene 2014-16 afholdes tre internationale konferencer 
med afsæt i projektets tre værdibegreber: Demokrati, 
Mangfoldighed og Bæredygtighed. Hensigten er at få en 
hel by og region til at gentænke de tre værdier som afsæt 
for nye løsningsmodeller for morgendagens samfund, 
hvor den globale dagsorden sidestilles med lokale og 
nationale udfordringer.

Projektet har et både folkeligt og et forskningsbaseret 
spor, som over en uge vil være synligt i hele byen. Aktivi-
teterne vil omfatte oplæg, workshops og udstillinger 
kombineret med film, teater og musik i samarbejde med 
skoler, forskere, foreninger og kulturinstitutioner.

Der iværksættes også tiltag, som styrker projektets in-
ternationale profil i form af større festivaler, konferencer 
og innovationsplatforme.

Projektet etableres som et partnerskab mellem Aarhus 
Universitet, Folkeuniversitetet, Frit Oplysningsforbund, 
Via University College. Derudover forventes både folke-
skoler, gymnasier, højskoler m.fl. at deltage.

DEN REENGAGEREDE BORGER
Aarhus er kendt for at have et særdeles aktivt nærdemo-
krati, men deltagelsen i lokalpolitiske anliggender er, som 
i resten af landet, faldende. Projektets mål er at reenga-
gere aarhusianerne ved at udtænke nye modeller og løs-
ninger for deltagelse, engagement og medborgerskab.

 I tilknytning til Aarhus Kommunes Model for Borgerind-
dragelse oprettes et Laboratorium bestående af nøgle-
personer fra Aarhus Kommune, Folkebiblioteker, Frit 
Oplysningsforbund, Foreningen Fritid & Samfund og 
Aarhus Universitet. Her udvikles innovative løsninger på 
fremtidens udfordringer i forhold til inddragelse og en-
gagement i nærmiljøet. Projektet tager udgangspunkt i 
tankerne bag det hybride biblioteks fokus på brugerdre-
ven innovation, cocreation og netværksstyring.

Projektet igangsættes i 2013 med afholdelse af en række 
europæiske seminarer under overskriften ”Rethink Citi-
zenship”. Her inviteres europæiske byer, herunder byer 
fra Similar Cities-netværket, til at komme med deres 
bud på nye måder at involvere borgerne på. Der vil også 
blive afholdt borgermøder, hvor forholdet mellem borger, 
nærmiljø og engagement drøftes.

Et samarbejde med folkeskoler og gymnasier etableres 
med udvikling af læringsforløb og undervisningsmateri-
ale. Projektet kan også udvikles i regional retning ved 
f.eks. at inddrage Silkeborg og Viborg, som har haft stor 
succes med udvikling af hhv. E-demokrati og Projektde-
mokrati som vejen til udvikling af lokalområderne. De 
nye modeller for medborgerskab og aktiv deltagelse for-
ventes udviklet og afprøvet i årene 2013-16 kulminerende 
i 2017 med større tiltag og aktiviteter omkring fremti-
dens forventninger til folkelig deltagelse.

//væRDieR - DemokRaTi 
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1000 X 10.000
Gode tiltag og ideer umuliggøres ofte af bureaukratisk 
sagsbehandling og mangel på frie midler til brug i lokal-
områderne. Projektet har derfor som mål at engagere 
borgerne i lokalsamfundet ved at aktivere de mange 
mennesker, som brænder for en sag, og som har res-
sourcerne til at investere i lokalsamfundene.

Med afsæt i en ramme bestående af 12 temaer, områder 
og samfundsgrupper inviteres borgerne til at bidrage 
med gode ideer, som kan gøre en forskel i lokalsamfund, 
boligforeninger, ungdomsorganisationer, ældreorganisa-
tioner osv. Der indkaldes ansøgninger hver 3. måned, 
hvorefter der løbende igangsættes mikroprojekter á 
10.000 kr. Temaer annonceres hver tredje måned fra 
2013. Ansøgningen udarbejdes direkte på vores hjem-
meside.

Projektet lanceres den 1. januar 2013 som Aarhus 2017s 
første og italesætter temaet ”Rethink”. Der stilles mini-
male krav til ansøgning og afrapportering, men idéen 
skal generere en merværdi i form af social kapital via en 
frivillig indsats. Idéen kan også fungere som kickstarter 
af større projekter.

Der forventes involvering af minimum 10.000 borgere 
fordelt over hele regionen. Mange aktører kunne have 
interesse i at deltage i projektet, f.eks. lokale biblioteker, 
ungemiljøer, ældreorganisationer, boligforeninger, kul-
turforeninger m.fl. Projektet organiseres af tre organisa-
tioner i Aarhus, Viborg og Randers. For hvert tema vil en 
ny lokal organisation blive udpeget til at håndtere det 
praktiske. Viborg Kommune kan evt. fungere som men-
tor på baggrund af deres Borgerinddragelsesprogram.

FRIHED TIL AT TALE OG SKRIVE OG OPTRÆDE
Ytringsfrihed er et af tidens nøglebegreber indenfor 
både kunst, kultur og samfundet i det hele taget. Med 
afsæt i en af tidens måske mest omdiskuterede sager, 
muhammedkrisen, ønsker Aarhus 2017 at sætte fokus 
på både ytringsfrihed og ytringsansvar.

Set i et både lokalt, nationalt og europæisk perspektiv 
har muhammedkrisen nærmest udviklet sig til en mo-
derne mytisk fortælling. Episoden er derfor en god an-
ledning til at drøfte den position såvel ytringsfrihed som 
ytringsansvar indtager i en global verden, hvor forskelle i 
tro og værdier i stadig højere grad interagerer. Og hvor 
medier og politikere dagligt bliver konfronteret med de 
demokratiske udfordringer, kunst og kultur og religion i 
dag står over for.

I årene 2013-16 vil der blive afholdt en række møder, 
konferencer, live transmissioner samt kreative og event-
baserede aktiviteter med fokus på musik, litteratur, bil-
ledkunst, film og medier. Projektet kulminerer i 2017 
med afholdelse af en større ”Frihedsfestival” i samar-
bejde med internationale organisationer, som støtter op 
omkring kunstneres, journalisters, musikeres og forfat-
teres rettigheder til at tale og skrive frit.

Kulturhovedstadsprojektet er således en oplagt mulig-
hed for at synliggøre og hylde kunstnere, som dagligt 
kæmper en hård kamp for at bevare sin position som 
”frie”. Projektet vil inkludere samarbejde med bl.a. Free-
muse, EAN, ECA, ICORN, PENN, Free Word Centre UK, 
Silenced No More USA samt eventuelt The European 
Council of Artists, Anna Lindh Foundation, The European 
Council. UNESCO, Rockerfelle Foundation og Aarhus 
Universitet.



118

LOKALE AKTIVITETSFORA
Aarhus er kendetegnet ved sit rige foreningsliv, hvor ca. 
130.000 borgere årligt engagerer sig på frivillig basis. 
Målet frem mod 2017 er fortsat at udvikle byen og regio-
nen som åben og inkluderende. Det sker bl.a. ved etable-
ring af nye tværgående aktivitetsfora i lokalområderne.

Kernen i de lokale aktivitetsfora er fællesskab, engage-
ment og udvikling af demokratiske kompetencer. Der 
skal udvikles netværk på tværs af alder, køn, etnicitet og 
sociale forhold for på den måde at skabe nye rum for 
læring, fællesskab, bevægelse, oplysning og selvudvik-
ling. Samtidig er der behov for udvikling af mere alsidige 
og fleksible aktiviteter, tilpasset behov og hverdag.

Projektet har også som formål at øge koordinering mel-
lem Aarhus Kommune og byens øvrige frivillig- og for-
eningsliv. Øget dialog og en langt højere grad af videns- 
og erfaringsudveksling vil fremme nytænkning og skabe 
større sammenhæng for borgerne. Første skridt er alle-
rede taget med lanceringen af byens første digitale frivil-
ligportal. De lokale aktivitetsfora etableres omkring et 
allerede eksisterende kulturhus, forenings- og fritidshus, 
forsamlingshus, lokalbibliotek eller idrætsforening, men 
kan også være løsrevet fra en egentlig fysisk facilitet, 
som står for koordinering af aktiviteter indenfor et af-
grænset lokalområde. Projektet udvikles i årene 2013-17 
med etablering af tre lokale aktivitetsfora: Den Nye 
Midtbyskole, N. J. Fjordsgades Skole samt Det Nye Lokal-
center i Carl Blochsgade. Etablering sker i samarbejde 
med aktører indenfor områderne folkeoplysning, frivil-
lighed, social- og sundhed, bibliotek og borgerservice 
samt byens allerede eksisterende frivillig- og forenings-
huse, f.eks. Medborgercenter Tilst, Foreningernes Hus i 
Gellerup og Frivilligcenter Aarhus.

 ■ NETVÆRKSCAFE
For at understøtte og fremme nytænkning i foreningerne 
og lokalområderne oprettes et konsulentforum, hvor 
konsulenter fra forskellige fagområder deler viden, erfa-
ringer, metoder og netværk.

Projektet introducerer unge på ungdomsuddannelser til 
frivilligt arbejde og bygger bl.a. på erfaringer fra et tidli-
gere projekt, hvor flygtninge indvandrere blev introduce-
ret til frivilligt foreningsliv via kontakt med danske 
mentorfamilier. Projektet har fokus på opbygning af so-
ciale kompetencer, netværk og øget livskvalitet.

Gennem oplæg, mentorskaber, inspirationsture, familie- 
og netværksmiddage vil centerets cafeområde introdu-
cere unge mennesker til frivilligt foreningsliv. Projektets 
opgave bliver også at afprøve nye metoder, f.eks. mobile 
eller virtuelle netværk, inklusionskurser for foreningerne 
mv. Projektet forankres hos Frivilligcenter Aarhus, men 
organiseres i samarbejde med Aarhus Kommunes 
Jobcenter, Hotspotcenter og Magistratsafdelinger for 
Børn og Unge samt frivillige aktører inden for sport, kul-
tur, social og sundhed. Endelig er det tanken også at in-
volvere lokale virksomheder for at udvikle nye projekter 
med tværgående karakter.

 ■ RETHINK LOKALCENTRENE
Lokalcentrene er kommunale mødesteder for byens æl-
dre borgere. I disse år er antallet af 50+ borgere i kraftig 
vækst. Det stiller krav om en ændret holdning til de ældre 
som samfundsgruppe. De kommende år vil vi derfor 
være vidne en bevægelse fra at betragte ældre som en 
byrde til at se dem som en ressource, hvis viden samfun-
det i højere grad burde udnytte. Det stiller krav om gen-
tænkning af en hel række institutioner målrettet ældre, 
herunder lokalcentrene som andet og meget mere end 
blot ramme om socialt samvær forbeholdt denne ene 
gruppe af borgere.

Projektets mål er at etablere en ny form for frivillig- og 
foreningshus på tværs af generationer. Her vil der være 
mulighed for sociale og kulturelle aktiviteter, som skabe 
rnye former for viden, netværk og fællesskaber i kryds-
feltet mellem ung og gammel. Projektet knytter an til 
Aarhus Kommunes Ældreråds fokus på øget brobygning 
mellem generationer med ønske om øget erfaringsud-
veksling på områder som f.eks. kunst, kultur, sport, fa-
milieliv og uddannelse.

Projektet har planlagt opstart i 2012, hvor fokus i første 
omgang er på udvikling af nye modeller for lokalcentrene 
med inddragelse af repræsentanter fra både kommune, 
ældreråd, frivilligråd og ungdomsråd.

Første konkrete tiltag bliver udvikling af et tilgængelig-
hedscharter gældende for alle aktører i kulturhoved-
stadsprojektet. Derudover igangsættes en række Future 
Search-aktiviteter, hvor de kommende ældre formulerer 
deres ønsker til fremtidens seniorliv.

//væRDieR - DemokRaTi
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SAMSØ VERSION 2.0. 
Den lille ø Samsø med knap 4.000 indbyggere er på få år 
blevet 100 % selvforsynende med vedvarende energi ved 
at koble vindenergi med lokalt borgerengagement. Øen 
skal fungere som mentor, rollemodel og laboratorium for 
nye tiltag i krydsfeltet mellem kreativitet, medborger-
skab og bæredygtighed.   

I 2013-16 bliver samsømodellen præsenteret i byen og 
regionen på 10-15 workshops. Her hører øer, kommuner 
og landsbyer, hvordan man gentænker et helt lokalsam-
fund i forhold til energiforsyning og inspireres forhåbent-
lig til at gå samme vej. Der er allerede etableret et sam-
arbejde med Skive Kommune omkring projektet 
EnergiSafari. 

I 2017 bliver der afholdt 50 events, workshops og arran-
gementer på øen, som kombinerer teknisk formidling 
med kreativ installationskunst i samarbejde med for-
skere og kunstnere fra både ind- og udland. I 2010 var 
øen vært for Samsø Windfestival, som oplagt kunne 
fungere som modelprojekt.   

Processen er forankret på Samsø Energiakademi, som 
hvert år modtager 6.000 besøgende fra hele verden. Her 
har man et stort internationalt netværk og er desuden 
engageret i flere europæiske projekter såsom INRES, 
BIOMOB og Cradle to Cradle Island. 

I første omgang realiseres projektet i et samarbejde mel-
lem Aarhus 2017 og Samsø Energiakademi. På sigt til-
knyttes flere kommuner, virksomheder, turistbureauer 
og uddannelsesinstitutioner.  

CAPITAL OF WIND ENERGY 
Vindenergi er en af de vigtigste vedvarende energikilder 
som alternativ til olie, kul og gas. Aarhus og Region 
Midtjylland har en unik position på området, idet 87 % af 
Danmarks omsætning inden for vindenergi stammer fra 
Storaarhus. Det anslås, at op mod 14.000 af Danmarks 
25.000 jobs inden for vindindustrien ligger i regionen.  

Målet er at udnytte denne styrkeposition til at gøre Aar-
hus til attraktiv værtsby for højt profilerede vindenergi-
konferencer, som kombinerer viden, erfaringer og ople-
velser for forskere, investorer, virksomheder og 
erhvervsturister.  

Det kræver en gentænkning af konferencekonceptet fra 
simpel formidlingssituation til aktiverende og innovati-
onsskabende begivenhed, der også afspejles i byens rum 
og styrker byens grønne identitet, f.eks. kulturelt som 
byrumsmøbler og vindinstallationer eller i en bredere 
samfundsmæssig kontekst jf. Aarhus Kommunes mål 
om som bysamfund at blive CO2- neutral i 2030. 

I 2012-13 iværksættes et samarbejde med relevante ho-
vedinteressenter som vindmølleindustrien, NEXT og 
Aarhus Festuge om udvikling af koncept for eksperimen-
terende konferencer, der er relateret til vindenergi og 
bæredygtighed. I 2014-17 skabes gennem en årlig tilba-
gevendende konkurrence under NEXT et ”living lab” in-
den for nye teknologier.

Projektet realiseres i et bredt samarbejde mellem bl.a. 
Aarhus Kommune, Visit Aarhus, Region Midtjylland, 
Aarhus Universitet, Navitas, og vindmølleindustrien. 

GOGREEN 
GoGreen er et fysisk og digitalt kort, som viser vej til by-
ens og regionens grønne tiltag og aktiviteter. GoGreen er 
udviklet af World Perfect, landets første bæredygtig-
hedsbureau med base i Aarhus. 

Kortet skal synliggøre eksisterende tiltag, men også in-
spirere og motivere til udvikling af nye. Et mål er desuden 
at fremme vidensdeling og tværfaglig refleksion i forhold 
til en bæredygtig fremtid. Projektet indskriver sig såle-
des i Aarhus 2017s strategiske målsætning om at forene 
erhverv, kultur, forskning og uddannelsessektor. 

Projektet kan også danne afsæt for udvikling af et net-
værk af “GoGreen Guider”, som kunne fungere som 
kunne oplyse og undervise i bæredygtighedproblematik-
ker via forløb på folkeskoler, sommerskoler, i foreninger 
o.l.   

Kortet er allerede realiseret i Aarhus. De kommende år 
realiseres det i Regionen som ét samlet kort og som om 
et kort for hver af de større byer. Et samarbejde med de 
kommende års European Capital of Culture og European 
Green Capitals er også oplagt.    

Projektet forankres i World Perfect, som har udviklet en 
tretrins franchisemodel til lancering af GoGreen. I hver by 
nedsættes en enhed bestående af lokale og regionale 
nøgleaktører, som i forestår implementering og drift på 
det pågældende sted. Formålet er at sikre det enkelte 
gogreenkort en lokal og regional identitet.  

I 2013-16 lanceres og markedsføres GoGreen i Region 
Midt kulminerende i 2017 med grønne og bæredygtige 
aktiviteter i by og region, f.eks. guidede ture og afhol-
delse af en årlig GoGreen Day. 

//væRDieR - BæReDYgTigheD
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GRØNNE KVARTERER
Målet er at skabe unikke grønne kvarterer i byen gennem 
aktiv borgerinddragelse, f.eks. rekreative byparker og 
nyttehaver på mure, tage eller pladser efter forbillede fra 
Malzfabrik i Berlin, Irish Eco Village og Andelssamfundet 
i Hjortshøj.   

Der etableres 3-5 projekter, hvor gader, boligblokke, 
landsbyer, forstæder og parcelhuskvarterer begrønnes af 
kvarterernes beboere. På den måde skabes ejerskab, 
engagement og en fælles grøn identitet. Projektet følges 
og dokumenteres løbende via tv-indslag á et kvarters 
længde. Det skaber synlighed omkring nye former for 
borgerinddragelse.    

De grønne kvarterer fungerer også som besøgssteder for 
turister, borgere og fagfolk med interesse for begrønning 
og urban gardening. I den forbindelse iværksættes 
events, oplæg, workshops, udstillinger og læringsforløb 
inspireret af Guerilla Gardening Days i London.

Potentielle samarbejdspartnere er i Aarhus er Boligfor-
eningen Ringgården og Innovationsvirksomheden Agro 
Techs fokus på udvikling af grønne livsmiljøer fungere 
som modelprojekter. Derudover etableres samarbejde 
med Arkitektskolen, Dansk Byplanlaboratorium og For-
eningen Bæredygtige Byer.

Projektet har opstart i 2013 med et open call.

//væRDieR - BæReDYgTigheD
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GRØNNE ISCENESÆTTELSER
Aarhus fyldes med kreative og kunstneriske fortællinger 
om byens grønne identitet gennem udvikling af mere 
eller mindre alternative mikroprojekter. Her etableres det 
grønne ikke kun som rekreative tilbud, men som forfø-
rende og fantastiske installationer af international kvali-
tet kendt fra bl.a. Berlin, London og New York. 

Mikroprojekterne kunne etableres som grønne gavle, al-
léer med klatreplanter, gader fyldt med altankasser, 
baggårde dækket med vinranker eller flydende haver og 
boliger i havnen. Det igangværende projekt med at skabe 
et grønt oplevelsesrum i en baggård i Mejlgade kan op-
lagt fungere som modelprojekt. 

I tilknytning til de grønne mikroprojekter etableres en 
Nordisk Biennale for Bæredygtig Kunst, Design og Arki-
tektur. Udstillingen vil vise en bred vifte af kunstudtryk 
fra stedspecifikke installationer, interaktive designob-
jekter og grønne DIY-projekter til projekter af mere arki-
tektonisk og skulpturel karakter såsom grønne boligfor-
mer, nye økologiske habitater og organiske skulpturer og 
beplantninger. Udstillingen er inspireret af udstillingen 
”Rethink Art and Climate Change” i forbindelse med 
Cop15 i København i 2009. I årene 2013 og 2015 afholdes 
udstillingen som pilotprojekt kulminerende i 2017 med et 
større arrangement. Her vil en række midlertidige 
stedspecifikke projekter udfolde sig i det offentlige rum. 
i tilknytning til de mere permanente begrønningsprojek-
ter udviklet i projektet Grønne Kvarterer  

Projektet realiseret i samarbejde med en række kunst-
nere, virksomheder og kulturinstitutioner med eksper-
tise indenfor begrønning f.eks. Büro Detours, Himmelha-
ven, Aarhus Festuge og Alexandrainstituttet.

GENBRUG – SKRALD SOM DESIGN KUNST 
OG KULTUR
Skrald vedrører alle og er en af tidens helt store udfor-
dringer for verdens storbyer. Aarhusianerne producerer 
årligt 500.000 tons skrald, hvoraf 60 % bliver genbrugt. 
120.000 tons indleveres på byens 6 genbrugsstationer, 
hvoraf 80 % bliver genbrugt. Et flot resultat.

Det er en trend i tiden at give skrald nyt liv via kreativitet 
og derved forkorte cirkulationskæden gennem redesign. 
Mange kunstnere er ofte på udkig efter genbrugsmate-
rialer til produktion, inspiration og afprøvning af prototy-
per. Det giver produkterne en autentisk historie og bru-
geren et fornuftigt forhold til forbrugssamfundet. 

I andre europæiske storbyer har man allerede opdaget 
skraldets kreative potentiale, f.eks. Berlin Recycling eller 
Platform21 og IKEA Hackers i Holland. I Aarhus er koblin-
gen mellem skrald, kunst og design nærmest ikke-eksi-
sterende. Der skal derfor øget fokus på skraldets mang-
foldighed af lyde, klange, farver, former og materialer.

I samarbejde med Bureau Detours, Arkitektskolen Aar-
hus og Aarhus Kommune udvikles i årene 2013-16 et 
koncept for bedre adgang til skrald som kreative res-
source. Herefter løbende afholdelse af events og work-
shops centrale steder i byen, hvor borgere og kunstnere i 
fællesskab udvikler nye koncepter i krydsfeltet mellem 
kunst og skrald. I 2017 iværksættes større events og 
workshops med udvikling af midlertidige miljøer, land-
skaber og installationer i byrummet over en periode på 
10 dage. 
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RETHINK 8220
8210 er postnummeret til Aarhus V, hvor Gellerupparken 
ligger. Det er også navnet på en særlig aarhusiansk dia-
lekt samt titelen på en lokal rapgruppe.

Områderne Gellerup og Toveshøj er et af de fattigste i 
Danmark og et ud af flere såkaldte ”ghettoområder” i 
Region Midtjylland. 88 % af de 18.000 beboere kategori-
seres som indvandrere, heraf står over 50 % udenfor ar-
bejdsmarkedet, mens 19 % lever under fattigdomsgræn-
sen.

Dertil kommer en række strukturelle mangler og en 
marginal placering i byen. Området må betragtes som en 
både mentalt og geografisk hjørnesten i et kulturhoved-
stadsprojekt med overskriften Rethink.

Som det fremgik af afsnittet om infrastruktur, bliver 
områderne Gellerup og Toveshøj de kommende år gen-
stand for en omfattende byfornyelsesproces. Målet er at 
gøre området åbent, attraktivt og tilgængeligt for andre 
grupper end den eksisterende befolkning.

Omdannelsen er i gang, men kulturhovedstadsprojektet 
vurderes at kunne bibringe processen en stærkere kultu-
rel dimension som supplement til de sociale og økonomi-
ske aspekter. Der skal derfor udvikles en samlet kulturel 
strategi for området. Hensigten er at styrke bydelens 
kreative potentiale, skabe direkte koblinger mellem by-
ens og områdets kulturinstitutioner samt engagere om-
rådets borgere i aktiviteter, som de selv skal være driv-
kraft i.

Der er allerede nedsat en kulturkomite i regi af Samvir-
ket, det lokale netværk for områdets frivillige aktører. 

Derudover er der etableret samarbejde med Brabrand 
boligforening, Aarhus kommune og Bazar Vest, men 
projektet forventes at involvere en større kreds af lokale 
aktører, herunder Gellerup Bibliotek, Gellerup Museum, I 
Love Gellerup, Mediehus Gellerup, Foreningernes Hus, 
Globus1 m.fl.

Der arbejdes på baggrund af fire faser: 2011-12: Projekt-
udvikling og konkretisering af aktiviteter. 2013-16: 
Værksted med pilot-projekter, lærings- og vidensprojek-
ter, byrumsprojekter 2017: Kulturhovedstadsprogram 
over hele året. 2018 +: Sikring af vigtige projekter frem-
over.

ET ANDET AARHUS
Ghettodannelse er et af tidens politiske emner med både 
lokal, national og europæisk opmærksomhed. Det hand-
ler så at sige om at tematisere og skabe opmærksomhed 
omkring udsatte boligområder. Projektet formulerer 
rammerne for en fælles kulturel indsats for forandring 
og udvikling af nye løsninger i udsatte boligområder. Det 
skal ske gennem større borgerdeltagelse og tilføjelse af 
nye funktioner i det offentlige rum, som kan gavne be-
boerne i de enkelte bydele og byen som helhed.

Projektet bygger på en bogudgivelse med positive 
fortællinger fra byens almene boligområder. Projektet 
iværksættes i samarbejde med flere af byens almene 
boligforeninger som platform for lokale engagementer i 
positive og sociale kultur-projekter. Omdrejningspunktet 
er etablering af kunst- og kulturprojekter med langsig-
tede virkninger.

 Et Andet Aarhus handler om fællesskab i 10 Aarhusian-
ske boligområder. Fællesskab kan have mange forskel-
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lige former, men fælles for fællesskabet i de Aarhusian-
ske boligområder er, at de skaber levende og sjove 
fortællinger om boligområder, som medierne typisk for-
binder med negative hændelser.

Der er således positive fortællinger om fællesspisning, 
billardklubber, høstfester, idrætsklubber og det helt al-
mindelige dagligdags møde mellem mennesker. Der lig-
ger en positiv tankegang i Det Andet Aarhus, som oplagt 
kunne danne baggrund for udvikling af konkrete tiltag i 
de enkelte udsatte områder i Aarhus de kommende år.

Erfaringer fra andre storbyer viser, at den kulturelle di-
mension som supplement til en social og fysisk indsats 
er essentiel, hvis man skal lykkedes med omdannelses-
projekter i udsatte byområder.

Både Marseilles og San Sebastian, som er ECoC i hhv. 
2013 og 2016 arbejder med lignende problemstillinger, 
hvorfor et samarbejde derfor ville være oplagt. Derudover 
arbejdes der p.t. intenst med lignende problematikker i 
f.eks. Randers, Horsens, Liverpool og Utrecht.

Der mangler dog rum, fora og muligheder for videns- og 
erfaringsudveksling. Afvikling af en international konfe-
rence i tilknytning til projektet er derfor oplagt.

Processen indledes med workshops og idéudvikling i 
2011-12 i samarbejde med byens almene boligforeninger, 
herunder Arbejdernes Andelsboligforening. Projek-
terne forankres som selvejende aktiviteter i de enkelte 
boligforeninger i de enkelte boligområder. Målet er at 
projekterne med tiden bliver decentralt forankret i de 
enkelte boligom-råder, således at beboerne selv tager 
ejerskab omkring projekterne.

HER $ER VI!
Projektets mål er at nedtone forskellen mellem ”os” og 
”dem” ved at bearbejde fordomme og fremme respekt for 
mangfoldighed mellem befolkningsgrupper. Det offent-
lige rum fyldes med positive fortællinger og solidariske 
portrætter af byens og regionens borgere, som viser håb, 
kant, passion, livsmod, ambition og nysgerrighed. Projek-
tet danner desuden ramme om en række aktiviteter om 
almenmenneskelige dilemmaer, lidenskaber og drømme.

De enkelte portrætter formidles digitalt og må ikke over-
stige 5 minutter. Der er fokus på formidlingsplatforme 
med umiddelbar tilgængelighed for store publikumsgrup-
per såsom web, lysaviser, mobiltelefoner og gratisaviser. 
Der tilstræbes så stor diversitet som muligt i forhold til 
både køn, alder, etnicitet samt social og kulturel kapital.

En styregruppe udpeges bestående af kunstnere, biblio-
teker, mediehuse, kulturinstitutioner og uddannelsesin-
stitutioner. Aktørgrupperne kan være folkeskoler, virk-
somheder, foreninger eller landsbyer. Det tematiske 
omdrejningspunkt skifter fra år til år, f.eks. firmabilleder, 
klassebilleder, det klassiske portræt, boligopgange, lands-
byer, fodboldhold, familier, sprogskoler eller villaveje. 

Projektet forankres i første omgang hos Opgang2 Turne-
teater. I 2013 etableres projektstyregruppe samt udarbej-
des website, handlingsplan og kommunikationsstrategi. I 
2014-16 realiseres og formidles første, anden og tredje 
tematiske udfordring kulminerende i 2017. Projektet knyt-
ter an til lignende satsninger i både Norden og Europa. Det 
fællesnordiske projekt Bending Borders kunne oplagt 
fungere som pilotprojekt. Det er netop en kunstnerisk 
undersøgelse af diversitet i Norden med planlagt opstart i 
2012.

CENTER FOR INTERKULTUR
Etableringen af et Center for Interkultur knytter an til 
Aarhus 2017s ambition om at være åben og inkluderende 
med plads til forskellig-hed.

Der har længe været behov for at opdyrke byens interkul-
turelle potentiale. På baggrund af Aarhus Kommunes 
integrationspolitik skal byens mangfoldighed styrkes og 
synliggøres som en positiv og kreativ ressource med 
vækst i både erhvervsliv, kultursektor samt forsknings- 
og uddannelsessektoren for øje. Centeret kombinerer 
videns-, rådgivnings- og oplevelsesaspektet, men skal 
primært støtte kultur- og udviklingsprojekter, dels for at 
øge etniske minoriteters deltagelse i byens kulturliv, dels 
for at fremme arbejdet med mangfoldighed i byens kul-
turinstitutioner.

Sekundært skal centeret være projektlaboratorium, som 
tilbyder kontorpladser og ressourcepersoner med viden 
om interkultur og kulturel mangfoldighed. I tilknytning 
hertil kunne iværksættes særlige lærings- og udvik-
lingsforløb for skoler, gymnasier og iværksættere.  Cen-
tret skal være lokalt netværk for relevante bydele, part-
nere og kulturinstitutioner, men også skabe kontakt ud i 
verden via nordiske og europæiske netværk, bl.a. i regi af 
Nordisk Råd og Center for Interkultur i København.

Etablering forventes igangsat i 2012-13 i tilknytning til 
Sprogskolen Lærdansk. I 2015 etableres centeret på en 
mere permanent placering, ideelt set i Multimediehuset, 
som netop åbner i 2015.

Samarbejdspartnere: Integrationsrådet i Aarhus Kom-
mune, LærDansk, Aarhus Kommunes Biblioteker, Ind-
vandrer TV og Radio, International Community m.fl. 
Derudover planlægges en international konference om 
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den interkulutrelle by i 2012 i samarbejde med bl.a. 
Malmø, Göteborg, Oslo, Hamburg, Stockholm og Utrecht. 

GLOBAL CITIzEN PLATFORM
Global Citizen er en international nonprofit organisation 
med hovedkvarter i Aarhus. Her arbejder man med udvik-
ling af nye løsninger på morgendagens globale udfordrin-
ger indenfor miljø, demografi, økonomi og sociale forhold.

Global Citizen har de seneste 10 år, bl.a. støttet af Europa 
Kommissionen, udviklet verdens første globaliseringstak-
sonomi med flere end 2.000 globale udfordringer. Visio-
nen er de kommende år at lade globaliseringstaksonomien 
danne afsæt for udvikling af en åben innovationsplatform 
med fokus på vidensdeling og generering af nye og bære-
dygtige løsninger på morgendagens udfordringer.

Målet er at etablere verdens største praktiksted for bæ-
redygtig udvikling og business med hovedsæde i Aarhus 
i 2017. I den forbindelse skal der sikres 1.000 globale 
praktikpladser til 1.000 af verdens mest ambitiøse og 
kompetente studerende. Projektet forventes at generere 
1.000.000 arbejdstimer årligt.

Aarhus Kommune og Aarhus 2017 inviteres til et samar-
bejde. Målet er at involvere 10 virksomheder i Region 
Midtjylland, som arbejder med udvikling af bæredygtige 
løsninger på de globale udfordringer. Derudover samar-
bejdes med Global Citizens globale netværk bestående 
af virksomheder, NGOer, universiteter mfl.

Forløber for projektet er Youth2002, hvor 1000 unge fra 
33 europæiske lande samledes på 13 danske højskoler i 
14 dage for at drøfte fremtidens Europa - The Youth 
2002 Constitution. Global Citizen er også involveret i 
projektet In 100 Years om udvikling af en fælles europæ-
isk fremtid, som faciliteres af innovationshuset House of 
Futures og støttes af Velux Fonden.
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EUROPEAN YOUTH CONSENSUS
I 2000 oprettede Aarhus kommune et Børne & Unge-
Byråd, som sætter fokus på børn og unge som demokra-
tiske medborgere. Projektet har som mål at skabe et 
netværk af børne/unge-byråd og andre børne/unge-
grupperinger i såvel Danmark, Norden som Europa. Net-
værk som ramme om aktiviteter på områderne kultur, 
politik og demokrati i en børne/ungekontekst.

Der skal bl.a. arbejdes med it-baserede platforme til 
drøftelse af udvalgte emner, udveksling af børne- og 
ungebyrødder, byrådsafstemninger og virtuelle byråds-
møder på tværs af landegrænser, udarbejdelse af fælles 
europæiske strategier for børn og unge o.l.

Projektet er forankret hos Børn & Unge i Aarhus Kom-
mune, og planen er at arrangere fysiske og virtuelle mø-
der og udvekslinger i årene frem mod 2017. Målet er at 
lade det hele kulminere i et fælles børne- og ungetop-
møde i Aarhus i 2017 under overskriften ”Youth Consen-
sus”.

Samarbejdet opbygges i årene 2013-16 kulminerende 
med et fælles børne/ungetopmøde i Aarhus i 2017 i 
samarbejde med Aarhus ungdoms Fællesråd, Danske 
Skoleelever, venskabsbyerne Åbo, Göteborg, Bergen, Ri-
chmond, Peterborough, Fredericia og Horsens, som ar-
bejder målrettet med børne- og unge-demokrati.

UNGDOMS JA-KONTORER
En aktiv og boblende talentmasse er af stor betydning for 
en by med et kulturliv i konstant udvikling. Ja-Kontoret er 
stedet, hvor unge og uprøvede ikke-professionelle arran-
gører får hjælp til at realisere deres idéer og projekter.

Konceptet bygger på erfaringer fra Frontløberne i Aarhus, 
der har fungeret som ungdomsprojekthus i over 20 år 
samt fra det eksisterende Ja-Kontor i Randers.

Der oprettes Ja-Kontorer i yderligere 4 byer i Regionen: 
Aarhus, Viborg, Herning og Holstebro, mens det eksiste-
rende kontor i Randers udbygges. Disse skal forbindes i 
et netværk af Ja–Agenter udstationeret i områder, der 
ikke selv har et kontor. De forskellige kontorer sammen-
sættes på forskellig måde afhængig af allerede eksiste-
rende tiltag, uudnyttet potentiale og andre behov.

I Aarhus kunne det fysiske Ja-Kontor etableres som et 
klap-ud-kontor i tilknytning til Pakhus 13, Huset eller 
Filmby Aarhus. Det udstyres med en Ja-Mobil, en scooter 
med lukket lad. Det giver kontoret mulighed for at være 
opsøgende.

I årene 2013-16 tilbydes unge, der gerne vil realisere en 
ide, tilbydes sparring indenfor forskellige områder. Det 
kan være idéudvikling, fondssøgning eller ansøgning om 
tilladelser. Kultur skal forstås i bred forstand som alt lige 
fra rapkoncerter og OT-projekter til integrationsprojekter 
og byrumsinstallationer. JA-Kontoret tilbyder også kur-
ser, seminarer og netværksmøder, som understøtter by-
ernes ungdomskulturer. Der udvikles desuden målret-
tede kampagne i gymnasier, ungdomsklubber og 
ungdomsorganisationer, dvs. de i miljøer, som Ja-Konto-
ret henvender sig til.

EKSPERIMENTARIUM FOR BØRN, OG 
ARKITEKTUR
I Danmark er der ligesom i andre europæiske lande en øget 
interesse for børn og arkitektur. Samtidig er der i Aarhus 
ofte blevet fremsat ønske om børnekulturelle tilbud på 
linje med Eksperimentariet i København, Børnenes Mu-
seum på Statens Museum for Kunst og Børnehuset på 
Louisiana. Tiden er derfor inde til at etablere et eksperi-
mentarium for børn, design og arkitektur i Aarhus.

Projektet er et børnekulturelt fyrtårn, hvor Aarhus får 
højstatus som børnenes arkitekturby. Samtidig placerer 
det byen og regionen på det det børnekulturelle natio-
nale og internationale landkort.

Eksperimentariet danner afsæt om en række tiltag, 
events og aktiviteter for, med og af børn. Her igangsættes 
mobile og stationære eksperimenter, som udvikler børns 
tanker, idéer og fantasi gennem leg med forskellige mate-
rialer, teknikker og værktøjer fra arkitekturens verden.

 Med inspiration fra bl.a. Norsk Form i Oslo, Arkitektur-
skolen Arkki i Helsinki, Riksutställningar i Sverige samt i 
de internationale netværk Art4all og Playce skabes 
unikke oplevelser gennem sanselige møder med kunst-
nere og arkitekter. Målet er at udvikle den selvstændige 
skaberkraft via praktiske og kreative processer.

I årene 2012-16 udvikles sanselige læringsrum, interaktive 
udstillinger, byvandringer, eksperimeterende workshops, 
internationale konferencer samt en turnerende arkitektur-
bus, som er nærmere beskrevet under kapitlet om Byen, i 
både Aarhus og regionen. Projektet etableres i samarbejde 
mellem regionens kommuner og uddannelsesinstitutio-
ner mfl. og søges finansieret gennem Real Dania, Lokale 
& anlægsfonden m.fl.

// BøRn og Unge
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TRÆDESTEN
Projektet etablerer trædesten for kulturmøder mellem 
børn og professionelle kunstnere. Det bygger på det 
moderne barns forventninger om et deltagende møde, 
hvor børnenes egne udtryk kommer i spil med de profes-
sionelle kunstneres og derved løftes til stor glæde og 
inspiration for fremtiden. Møderne skaber interesse og 
medejerskab og giver alle børn i Region Midtjylland mu-
lighed for at opleve, deltage og arbejde med kunstneriske 
udtryk, der bryder grænser, æstetisk og geografisk.

Der etableres møder mellem børn og professionelle 
kunstnere fra regionen og fra andre dele af verden på 
med eksisterende netværk mellem fagspecifikke institu-
tioner i regionen, som uden for skoletiden arbejder med 
børns æstetiske kompetencer, fx musikskoler, dansesko-
ler, drama- og teaterskoler, billedskoler og forfattersko-
ler.

Projektet involverer bl.a. Kulturprinsen i Viborg, Aarhus 
Musikskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Centre Ko-
ombi i Burkina Faso, Kulturverket i Umeå, KRUt skoler, 
Kulturskoler i Region Midtjylland, Artplay i Australien, 
Videncenter for børn og unge i Nuuk, The Animation 
Workshop i Viborg og Egnsteatret Carte Blanche i Viborg

I årene 2013-16/17 etableres en kommunikationsplatform 
med titlen Vandvejen.dk. Herefter udvikles de enkelte 
trædesten: Music Sculptures By the Sea, Billeder af vand 
(Symfonisk musik møder afrikanske rytmer), Fra is til 
tåre (Fortolkning af H.C.Andersens ”Snedronningen” 
gennem musik, teater og dans), Tidevandet (Nordisk 
kulturfestival for børn og unge), Det blå guld (Ny cirkus 
om vand som ressource Danmark, Grønland, Australien, 
USA, Afrika, Sydamerika og Asien) samt Det dybe vand 
(VanDvitige Vandvandringer)

DRAMATIKVÆRKET
DramatikVærket er et allerede eksisterende projekt med 
base på Børneteateret Filuren i Aarhus. Her engageres 
professionelle dramatikere til at udvikle og skrive drama-
tik for af og med børn og unge i alderen 9 til 19 år.

Målet er at tilføre teatermiljøet for børn og unge et kva-
litetsløft gennem øget vidensdeling og netværksdan-
nelse. Projektet tilbyder kunstnerisk og professionelt in-
put, sparring og mulighed for at mødes på tværs og 
opføre nytænkende forestillinger på baggrund af work-
shops, samproduktioner eller længere udviklingsforløb 
med fokus på nye måder at udvikle manuskripter på.

Hvert år fra 2013-16 afvikles tekstudviklingsforløb, inspi-
rationsdage, produktionsforløb og internationale semi-
narer med afsæt i 6 allerede producerede DramatikVær-
ker. Der regnes med 15-30 deltagergrupper hvert år. 
Samlet vil der i perioden være 11 dramatikere, der i sam-
spil med en gruppe børn og unge udvikler og skriver et 
nye danske og europæiske stykker.

I 2017 afvikles en international børne-/ungeteaterfesti-
val, hvor børne-/ungegrupper fra både ind- og udland 
opfører nyskrevet dramatik. I 2017 vil der således, inklusiv 
de 6 stykker der allerede er skabt i DramatikVærksregi, 
ligge 19 professionelt skrevne børne-/ungdomsstykker.

Projektet ønskes fortsat forankret på Filuren ism. Børne-
kulturhuset i Aarhus, Kulturprinsen, drama/teaterskoler 
for børn og unge, amatørteaterforeninger, efterskoler, 
ungdomsskoler, skoler eller klubber med teaterhold/-
grupper, professionelle dramatikere/forfattere, profes-
sionelle teatre, udenlandske organisationer/institutio-
ner.

FILM OG TALENTUDVIKLING
Et særligt fokus er på talentudvikling gennem film. Aar-
hus værner om og stimulerer udviklingen af fremtidens 
kreative filmmiljø.

Talentudviklingsinitiativer er afgørende for en sund ud-
vikling i filmmiljøet. Uden tiltag i vækstlagsmiljøet kan vi 
ikke skabe et bæredygtigt udgangspunkt for en levende 
filmby. Unge filmaspiranter skal derfor i gang med at 
lave film. Initiativet vil styrke talenterne, byens brand 
som filmby og på sigt den danske filmbranche.

 ■ FILM I FREMTIDEN
Internationalt samarbejde med filmproduktion som 
drivkraft for unges vej til uddannelse og ud af ledighed. 
Der mobiliseres ressourcer fra de kreative og kulturelle 
miljøer til arbejdsmarkedet med det formål at tilføre nye 
dynamiske metoder og Next Practice til beskæftigelses-
indsatsen.

I første omgang udvikles opkvalificeringsforløb for ledige 
unge i regi af filmproduktion i Lodz i Polen. Forløbene 
udbredes på sigt til andre europæiske lande, borgere og 
virksomheder. Derudover afholdes Vision Camps for de 
deltagende partnere, hvor samarbejdsaftaler dannes på 
tværs af lande, byer og sektorer. Der oprettes også men-
torskaber mellem kulturinstitutioner indenfor filmbran-
chen og unge med mod på film og medier.

Projektet etableres som en tværnational alliance mellem 
kultur- og beskæftigelsesinstitutioner i Europa, herun-
der Aarhus Kommune, Filmby Aarhus, Frontløberne i 
Aarhus, Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft, TV 
Basic i Aarhus, Arbejdsmarkedscenter Aarhus Nord, 
Filmskolen i København samt Beskæftigelsesforvaltnin-
gen og Den Kreative Tekniske Skole i Lodz i Polen.

TemapRojekTeR
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 ■ MERLINS HULE
Aarhus Filmværksted skaber et talentudviklingsforum i 
Aarhus med konceptet ”Merlins Hule”. Det er en udvi-
delse af fødekæden for filmfortællere og filmfortællin-
ger, som for alvor placere byen centralt indenfor talent-
udvikling i filmbranchen.. Projektet profilerer Aarhus 
som en levende filmby.

Vi begynder i folkeskolen, hvor talenterne har mulighed 
for at møde filmen og fortællingen forholdsvist for-
domsfrit. Med ”Merlins Hule” oprettes et forløb for børn 
og unge mellem 7 og 14 år. Her handler det om at give de 
helt unge filmaspiranter inspiration til og mulighed for 
at skabe legesyge, virkelighedsnære og fantasifulde film 
i professionelle rammer. Initiativet vil skabe rammer for 
en helt ny generation af kunstnere, der bl.a. kan supplere 
de kulturelle aktiviteter i 2017.

Filmskolen bliver et laboratorium, der giver eleverne 
mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden og er-
faring med filmproduktion. ”Merlins Hule” vil også 
komme til at opbygge stærke og afgørende netværksre-
lationer. Talenterne har mulighed for at møde hinanden 
tidligt, og den lange fødekæde sikrer et unikt og lang-
strakt fællesskabsbånd indenfor filmmiljøet i Aarhus.

I 2013-16 iværksættes filmpilotprojekter med elever, 
events, udstillinger etc. i både Aarhus og regionen. Sam-
arbejdspartnere er Aarhus Billed- og Medieskole, The 
Animation Workshop i Viborg, Børnekulturhuset i Aar-
hus, Dansk Talent Akademi i Holstebro, Aarhus Film-
værksted m.fl.
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SØTORVET BYENS HAVE SILKEB.

RANDERS STRATEGI 2017 

TILGÆNG. OG KULTURARV VIBORG 

STRATEGI 2: NYSKABENDE BYDELSPROJEKTER REGION

STRATEGI 1: KULTURINFRASTRUKTUR REGION
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RELEVANS

STOR RELEVANS

AFGØRENDE RELEVANS

VIDENSBANK FOR KULTURSEKTOREN

NY VIDEN I KULTURINST.

FREMTIDENS KUNST OG KULTURINST.

REGIONAL KULTURPORTAL

KULTUREL PLANLÆGNING

MMeX 

DEN JYSKE JERNKYST

OUTREACH OG INREACH

RESIDENCIES 

INT. KONFERENCER OG NETVÆRK 

DISTRICTS OF CREATIVITY 

PARTNERSKAB. M. EcOCs 2013-16

EUROPEAN PILOTS

ERHVERV OG KULTURPLATFORM

KREATIVE UDDANNELSER

KREATIVE PARTNERSKABER

LYNFABRIKKEN

DET KREATIVE MEJLGADE

STRATEGI 3: VIDENS- OG KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGI 5: INTERNATIONALT SAMARBEJDE

STRATEGI 4: PUBLIKUMSUDVIKLING

STRATEGI 6: KREATIVE ERHVERV
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AND

GAMLE OG NYE RUTER 

SKJULTE STEDER

RETHINK LANDSBYEN

RETHINK SOMMERHUSET

UP AND COMING

AARHUS CONTEMPORARY

AARHUS FESTUGE

SPOT FESTIVAL

ARTSCAPES -REMIX

BYENS RUM - BYENS LIV

ARK.SKOLEN GENTÆNKER AARHUS

RETHINK URBAN PLANNING

BYRUMSTEATER

DE BYNÆRE HAVNEAREALER

FREMTIDENS IDRÆTSRUM

RETHINK ACTIVITY - PLAYFUL CITY

EVENTKLYNGER

FRA JORD TIL KUNST

HEDE, HAV, FJORD OG HØJDER

KUNSTLANDSKABER

STREET CULTURE

STRATEGI 8: TEMAPROJEKTER

STRATEGI 7: FESTIVALER
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STOR RELEVANS
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DESIGN FOR LIFE

KUNST I BYEN

GODSBANEN - PRODUKTIONSCEN.

FILMBY AARHUS

12 TEMAEVENTS I REGIONEN

RETHINKING COBRA

SOCLE DU MONDE

NORDIC EXCEPTIONAL TRENDSHOP

GASTRONOMI OG KREATIVITET

REGIONALT KREATIVITETSPROJ.

SMART CITY

THIRD PLACES OF DIAL. & DEMOCRACY

VIDENS- OG PRODUKTIONSCENTER

EUROPAS HJERNE - EUROPAS HJERTE

MOBILE KUNST- OG KULTURRUM

EUROPÆISKE FORBINDELSER

NYE MUSIKALSKE HORISONTER

LEVENDE ERINDRINGER

DEN RE-ENGAGEREDE BORGER

ÅRHUNDREDETS FESTIVALER

DIGITALISERET KULTURARV

STRATEGI 8: TEMAPROJEKTER
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ET ANDET AARHUS

CENTER FOR INTERKULTUR

GLOBAL CITIZEN PLATFORM

EUROPEAN YOUTH CONSENSUS

LOKALE AKTIVITETSFORA

SAMSØ VERSION 2.0.

CAPITAL OF WIND ENERGY

GOGREEN

GRØNNE KVARTERER

GRØNNE ISCENESÆTTELSER

GENBRUG - SKRALD SOM DESIGN

RETHINK 8220

HER ER VI!

UNGDOMS JA KONTOR

EKSPERIMENTARIUM FOR BØRN

TRÆDESTEN

DRAMATKVÆRKET

FILM OG TALENTUDVIKLING

FRIHED TIL TALE, SKRIVE, OPTRÆDE

1.000 X 10.000

STRATEGI 8: TEMAPROJEKTER
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Kulturhovedstadsprojektet i 2017 vil omfatte hundredvis af enkelte projekter og aktiviteter 
overalt i regionen. Inden for forskellige områder og med forskellige kulturelle, økonomiske 
og sociale udgangspunkter. Vores programkoncept bygger på ønsket om inklusion og for-
skellighed. Vi ønsker en åben og deltagerorienteret organisationsform for projektet, og vi 
ønsker at bygge på principper om uafhængighed, ansvar og medborgerskab.

Samtidig kræver projektet en løbende koordinering, en tydelighed i koncept og struktur 
samt effektive forhandlinger med både offentlige interesser, partnere i privatlivet, me-
diesektoren og turismeindustrien. En klar uafhængighed, et professionelt niveau og en 
evne til at fungere på et højt niveau for ledelse og planlægning, er blandt forventningerne 
til en organisation, som sættes i verden for at forvalte og fordele store beløb og ressourcer 
på den bedst mulige måde.

Disse behov er vanskelige at forene i sædvanlige strukturer. Vi har valgt en uafhængig 
fondsdreven organisation som den mest logiske og ansvarlige løsning. Alle partnere bak-
ker op om denne beslutning og vil også være repræsenteret i organisationen. Fonden vil 
Ikke være isoleret eller lukket, men vil have en gensidig afhængighed i forhold til omgivel-
ser og partnere. Vi satser på en intern tilpasningsevne og fleksibilitet, som afspejler pro-
jektets åbenhed. Og vi satser på at inddrage medarbejdere fra lokale aktører, inddrage 
en række platforme som kvalificerer vores beslutninger og skabe forbindelser til både det 
politiske niveau erhvervslivet og civilsamfundet, 

Og når projektet er afsluttet, vil viden, teknikker, netværk og metoder blive reinvest-
eret i samfundet, i den offentlige såvel som den private sektor, for at sikre at projektets 
tværgående tænkning og visionære planlægning i praksis bidrager til byens og regionens 
kulturelle kapital.

ORGANISATION
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Organiseringen af et kulturhovedstadsprojekt er en stor udfordring. Udfordringen består ikke i projektets 
størrelse men i projektets kompleksitet. En standardorganisering er derfor heller ikke løsningen for et kultur-
hovedstadsprojekt. 

Projektets kompleksitet fordrer en kompleks, men samtidig klar organisering. Organiseringen må med andre 
ord matche projektet. 

For det første opererer et kulturhovedstadsprojekt i spændingsfeltet mellem den offentlige og den private 
sektor. Organisationen skal dels kunne samarbejde og interagere med de forskellige sektorers organisations-
kulturer, dels skabe sin egen organisationskultur. 

For det andet er et kulturhovedstadsprojekt en midlertidig konstruktion - en projektorganisation. Det betyder 
bl.a., at organisationen aldrig etablerer en ”fast praksis”.  Organisationen skal håndtere det udviklingsprojekt, 
som et kulturhovedstadsprojekt er, og i løbet af organisationens ”livscyklus” vil organisationen være under 
konstant udvikling og forandring.  Organisationen er derfor i høj grad nødt til at være organisk. 

Helt overordnet vil organisationen gennemgå fem livsfaser, som vil påvirke organisationens størrelse, medar-
bejdersammensætning, hovedopgaver og prioriteringer og roller:

 ■ Motivering, involvering og igangsætning

 ■ Opbygning, projektudvikling og partnerskabsudvikling

 ■ Informering, marketing og tiltrækning

 ■ Producerende, kontrollerende og styrende

 ■ Analyserende, evaluerende og nedskalerende

For det tredje er organiseringen en udfordring, fordi et kulturhovedstadsprojekt ikke kan håndteres inden for 
rammerne af den formelle organisation alene. 

//BAGGRUND OG KONTEKST
ORGANISATION
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Projektet gennemføres inden for en projektramme og som ”et konglomerat” af mange projekter, hvor hvert 
projekt har egne organisationer og egne netværk. 

Målet er at engagere og facilitere, således at andre tager ansvar for projekternes gennemførelse. Dette forud-
sætter stærke og veldefinerede samarbejdsrelationer og partnerskaber. Organisering af et kulturhovedstads-
projekt er derfor i høj grad et spørgsmål om netværk og partnerskaber. 

Den formelle kulturhovedstadsorganisation skal derfor kunne agere i denne uformelle netværksorganisering, 
som vi ikke formelt kan kontrollere, men kun støtte, påvirke og samarbejde med. Udfordringen består derfor 
i høj grad i at skabe stærke partnerskaber og netværk. 

For det fjerde skal den interne struktur og opbygning af kulturhovedstadsorganisationen sikre, at organisa-
tionen kan varetage en række konkrete opgaver og påtage sig en række forskellige roller:

Organisationen skal fungere som tilskudsgiver, som selvstændig projektorganisator og projektansvarlig for 
nøgleprojekter, og som samarbejdspartner på projekter – samtidig med at organisationen skal kunne kom-
munikere hele projektets vision og varetage organisationens økonomistyring og interne administration. 

Derfor skal vi finde en hybrid organisationsform. 

Projektets succes vil i høj grad være afhængig af samspillet mellem den formelle 2017-organisation og projek-
tets samlede netværksorganisering.

Forberedelsesperioden (2008-2011) har haft samme udgangspunkt. Målet har været at skabe et bredt ejer-
skab og inkludere samarbejdspartnere i hele processen.

Den formelle organisation skal kunne interagere i og med en række forhold i forskellige miljøer og skal kunne 
tilpasse sig i takt med, at projektet skrider frem. Denne forandring gælder både sammensætningen af med-
arbejderstaben, den interne organisationsstruktur og organisationens primære fokus. 

ORGANISATION
 //BAGGRUND OG KONTEKST
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I løbet af perioden 2013 til 2018 vil projektet gennemløbe en forberedelsesfase, en udviklingsfase, en gen-
nemførelsesfase og en afviklingsfase. Projektets formelle organisation skal derfor også løbende afspejle de 
faser, som projektet gennemløber.

Organisationens hovedopgaver vil bestå i  

 ■ at forberede, udvikle og sikre gennemførelse af kulturhovedstadsprogrammet

 ■ at sikre den bedst mulige kommunikation med projektets interessenter (lokale, regionale og statslige myndigheder, 
kulturmiljøet, sponsorer og erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner mv.) mhp. at sikre det bedste beslutningsgrundlag 
og det bedste samarbejde

 ■ at inspirere, inkludere, støtte og styre de mange projekter og projektorganisationer, som har ansvaret for de forskel-
lige projekter i programmet

 ■ at etablere og indgå i strategiske partnerskaber med de sektorer som er vitale for kulturhovedstadsprojektet og 
skabe et win-win samarbejde for turist- og uddannelsessektoren såvel som det private erhvervsliv 

 ■ at etablere, fastholde og udvikle en dialog med offentligheden, publikum og medierne

 ■ at varetage interne administrative opgaver samt personaleadministration, personaleledelse og lønudbetaling

 ■ økonomistyring af fondens økonomi, herunder bogføring, løbende budgetlægning og budgetopfølgning, årlig regn-
skabsaflæggelse mv.

ORGANISATION
//BAGGRUND OG KONTEKST
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2017 fonden
Der oprettes en selvstændig og uafhængig fond til at 
gennemføre Aarhus 2017. 

Aarhus Kommune, Region Midtjylland og kommunerne i 
regionen er enige om, at projektet skal have sin egen 
uafhængige juridiske struktur, og Byrådet i Aarhus Kom-
mune har derfor også i februar 2011 truffet en beslutning 
om, at ansvaret for at gennemføre Europæisk Kulturho-
vedstad 2017 overgår til en fond umiddelbart efter en 
eventuel udpegning. 

Beslutningen om en fondskonstruktion følger EU Kom-
missionens anbefalinger til organisering af Europæiske 
Kulturhovedstæder og baserer sig dermed også på erfa-
ringerne fra tidligere Europæiske Kulturhovedstæder. 
Fondskonstruktionen er desuden en udbredt organisati-
onsform i danske kulturinstitutioner. 

En fond sikrer en klar ansvarsplacering og giver projektet 
den nødvendige autonomi. 

Vi forventer, at fonden stiftes af Aarhus Kommune, og 
at den reguleres under den danske fondslovgivning eller 
efter fondsretslige principper. 

Frem mod anden ansøgningsrunde vil Aarhus Kommune 
i samarbejde med Region Midtjylland og de øvrige kom-
muner i regionen forberede fondsstiftelsen. Det forven-
tes derfor, at fondens vedtægter og bestyrelsessam-
mensætningen kan præsenteres i anden ansøgning. 

Fonden vil blive stiftet hurtigst muligt efter en eventuel 
udpegning og senest 31. december 2012, således at fon-
den får overdraget ansvaret for kulturhovedstadsprojek-
tet hurtigst muligt derefter. Fonden vil få en begrænset 

levetid, idet projektet er tidsbegrænset til perioden 
2013-2018. 

Vi forventer, at der indgås en kontraktlig aftale mellem 
2017-fonden på den ene side og Aarhus Kommune, Re-
gion Midtjylland og de øvrige kommuner i regionen på 
den anden side.  Kontrakten vil tage afsæt i den endelige 
ansøgning. 

Bestyrelsen
Sammensætningen af fondsbestyrelsen vil bygge på 
såvel lokale og regionale ønsker og erfaringer som på 
internationale erfaringer fra tidligere Europæiske Kultur-
hovedstæder. 

Bestyrelsen vil blive sammensat, så det sikres, at en 
række hensyn tilgodeses. 

De vigtigste hensyn er for det første at legitimere kultur-
hovedstadsprojektet overfor projektets væsentligste in-
teressenter og samarbejdspartnere og sikre en form for 
repræsentation. Bestyrelsen skal dels afspejle det 
stærke offentlige engagement og det faktum, at projek-
tet gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Kom-
mune, Region Midtjylland og alle regionens øvrige kom-
muner, dels engagementet fra andre dele af samfundet. 

For det andet skal et operationelt hensyn tilgodeses, 
således at bestyrelsen er funktions- og beslutningsdyg-
tig. Det betyder bl.a., at relevante kompetencer skal 
være til stede i bestyrelsen – herunder indsigt i ledelse af 
store komplekse projekter, økonomiske og forretnings-
mæssige kompetencer, indsigt i og forståelse for kunst- 
og kultursektoren i bred forstand, kommunikative kom-
petencer og erfaring med opbygning af samarbejds- 
relationer til forskellige typer af samarbejdspartnere. 

Foreløbige overvejelser om bestyrelsens størrelse og 
sammensætning har allerede været drøftet med Region 
Midtjylland og kommunerne bag projektet på såvel ad-
ministrativt som politisk niveau. 

Aarhus Kommune har i februar 2011 – med afsæt i de 
foreløbige drøftelser - besluttet, at fondens bestyrelse 
skal bestå af både politiske repræsentanter og repræ-
sentanter fra civilsamfundet. Vi forventer, at både 
Borgmesteren i Aarhus og Regionsrådsformanden er re-
præsenteret i bestyrelsen, og at bestyrelsen har en 
størrelse på maksimalt 15 personer. 

Vi forventer, at bestyrelsen mødes hyppigt - særligt i 
opstartsfasen - enten hele bestyrelsen eller udvalg af 
bestyrelsen.  

I forbindelse med anden ansøgningsrunde præsenteres 
bestyrelsessammensætningen. Samtidig vil vi præsen-
tere vurderingen af, hvordan man kan sikre både smidig-
hed og beslutsomhed i forhold til projektets udvikling.

fondens sekretariat og øverste ledelse
Ledelsesstrukturen og opbygningen af sekretariatet i 
2017-fonden skal tage højde for projektets kompleksitet, 
størrelse og bredde og for det store behov for inddragelse 
af en lang række samarbejdspartnere. 

Samtidig er vi opmærksomme på erfaringerne fra tidli-
gere Europæiske Kulturhovedstæder, der bl.a. viser en 
høj udskiftningsrate på ledelsesniveauet, en stor perso-
nalegennemstrømning blandt nøglemedarbejderne, 
vanskeligheder med at rekruttere personale med de 
rette kvalifikationer og mange eksempler på interne in-
teressekonflikter i sekretariatet. Disse internationale 
udfordringer og erfaringer udgør et væsentligt afsæt for, 
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hvorledes 2017-sekretariat og ledelsesstrukturen skal 
opbygges. 

Endelig tager vi afsæt i de mange lokale og regionale 
erfaringer i forhold til organisering af større projekter. 

Vi ønsker, at sekretariatet og ledelsesstrukturen opbyg-
ges, så organisationen er robust; så eksisterende viden 
om projektet og projektets samarbejdspartnere er til-
gængelig for sekretariatet, og så der sikres en balance 
internt i sekretariatet mellem de forskellige opgaveom-
råder. Desuden skal der opbygges en struktur, som kan 
understøtte samarbejdsrelationerne såvel internt i orga-
nisationen som mellem fonden og de eksterne samar-
bejdspartnere.  

Frem mod anden ansøgningsrunde arbejdes der videre 
med den interne opbygning af fonden – dvs. både sekre-
tariatet som helhed og ledelsesstrukturen mere speci-
fikt. I det følgende præsenteres de foreløbige overvejel-
ser. 

Sekretariatets hovedopgaver vil omfatte: 

A. Program: 

 ■ Planlægning og koordinering af det samlede program

 ■ Koordinere og rådgive i forhold til ”eksterne” projekter

 ■ Initiere, udvikle og gennemføre ”egne” projekter

B. Administration og økonomi: 

 ■ Samarbejde og koordinering med offentlige myndigheder 
og andre samarbejdspartnere

 ■ Sekretariatsbetjening af bestyrelse og andre organer, der 
tilknyttes fonden

 ■ Personaleadministration

 ■ Budget, regnskab og økonomistyring

 ■ Finansiering

C. Kommunikation, PR og marketing

 ■ Presse

 ■ Reklame og markedsføring af begivenhederne

 ■ Samarbejde med lokale, regionale, nationale og internati-
onale turistorganisationer

 ■ Sponsorsamarbejde

 ■ Kommunikationsopgaver i øvrigt

Det er forventningen, at sekretariatet organiseres om-
kring disse tre hovedopgaveområder med hver deres le-
der. 

Programmet er det naturlige centrum for projektet, men 
de to andre funktioner er centrale for at sikre projektet 
succes. Derfor er den rette balance mellem de tre hoved-
områder afgørende.  Det vil være naturligt, hvis denne 
tredelte ansvarsdeling også var afsættet for en direktion. 
Dette er dog endnu ikke besluttet.

Inden anden ansøgningsrunde forventer vi at afklare le-
delsesstrukturen i sekretariatet. Med afsæt i erfaringer 
fra tidligere kulturhovedstæder, herunder også det fak-
tum, at den øverste leder i mere end halvdelen af projek-
terne er blevet udskiftet undervejs i projektforløbet, 

overvejes forskellige ledelsesstrukturer, herunder tredelt 
ledelse og dobbelt ledelse. 

Samtidig er en klar ansvarsplacering afgørende, ligesom 
det er væsentligt at projektet har en tydelig profil udad-
til. 

En delt ledelse kan bl.a. styrke organisationen og de 
strategiske beslutninger og vil gøre organisationen mere 
robust ved evt. udskiftning på ledelsesniveauet. Samti-
dig kan delt ledelse sikre, at flere synspunkter medtages 
i beslutningsprocessen i forhold til strategiske spørgs-
mål.

sekretariatets medarBejdere
Kulturhovedstadsprojektet har en meget bred vifte af 
interessenter, og 2017-fonden vil få mange samarbejds-
partnere. 

Det er en væsentlig forudsætning, at samarbejdsfla-
derne optimeres, så fonden bl.a. kan imødekomme for-
ventningerne fra de væsentligste strategiske samar-
bejdspartnere – herunder de offentlige myndigheder, der 
er projektets hovedbidragsydere.  

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder viser, at det 
kan være en udfordring for sekretariatet – bl.a. fordi 
projektet er tidsbegrænset - at rekruttere medarbejdere 
med de fornødne kvalifikationer og den relevante indsigt 
i baggrunden for projektet og de allerede etablerede 
samarbejdsrelationer og netværk. 

På den baggrund søges sekretariatet opbygget som en 
netværksbaseret organisation.
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Vi forventer, at sekretariatet vil bestå dels af en fast 
medarbejderstab – en basisstab - der ansættes direkte 
af sekretariatets ledelse, dels af medarbejdere, der er 
udlånt fra de offentlige myndigheder, der deltager i pro-
jektet; dvs. Region Midtjylland og kommunerne i Regio-
nen. Det er altså hensigten, at projektets væsentligste 
interessenter bidrager med relevante og kompetente 
medarbejderressourcer.

Vi er i gang med at analysere og kortlægge muligheder 
og konsekvenser samt de nærmere retningslinjer ved 
udlån af medarbejdere til den kommende 2017-fond. By-
rådet i Aarhus har allerede godkendt udlånsmodellen li-
gesom den har været drøftet med de øvrige kommuner 
og Region Midtjylland. 

De budgetterede lønudgifter til fondens sekretariat ba-
serer sig således også på, at der stilles medarbejdere til 
rådighed for fonden, som de udlånende organisationer 
afholder lønudgiften for. 

Udlånsmodellen har en lang række fordele: 

For det første stilles indsigt, viden og kompetencer fra 
de kommunale og regionale organisationer til rådighed 
for fonden. For det andet kobler udlånsmodellen de del-
tagende kommuner og regionen tæt til projektet. For det 
tredje er udlånsmodellen en ny mulighed for kompeten-
ceudvikling for de involverede medarbejdere og dermed 
også de organisationer og afdelinger, der stiller medar-
bejderne til rådighed. Endelig – og ikke mindst – sikres 
det, at den viden, erfaring og indsigt, der opbygges i 
kulturhovedstadssekretariatet ikke isoleres eller går 
tabt men bevares og går tilbage til de udlånende organi-
sationer, både undervejs i projektperioden og ikke 
mindst, når projektet afsluttes. 

Det anslåede personalebehov i form af faste medarbej-
dere (basisstaben) og udlånte medarbejdere fra de kom-
munale og regionale myndigheder er angivet i tabellen 
nedenfor. Som det fremgår, forventer vi, at sekretariatet 
udvikler sig og vokser i takt med, at projektet skrider 
frem.

Ud over udlånte medarbejdere fra de offentlige myndig-
heder håber vi også, at øvrige samarbejdspartnere, f.eks. 
uddannelses- eller forskningsinstitutioner, private virk-
somheder mv. vil udlåne medarbejdere til fondens sekre-
tariat i kortere eller længere perioder. Disse forløb for-
ventes primært at knytte sig til specifikke projekter, 
marketings- og formidlingsopgaver eller opgaver i for-
bindelse med afvikling af konkrete projekter både i årene 
frem mod 2017 og i selve kulturhovedstadsåret. 

Det er endvidere forhåbningen, at sekretariatet også kan 
udvikle et studenterprogram, hvor fonden tilbyder et 
velstruktureret program for studerende, der ønsker at 
komme i praktik i organisationen som led i deres uddan-
nelse. Her er allerede indgået rammeaftaler med Aarhus 
Universitet, VIA University College og Arkitektskolen 
Aarhus.

Endelig vil vi udvikle en platform for frivilligt arbejde. 
Dette forventes primært at være relevant i selve kultur-
hovedstadsåret – eksempelvis ved afvikling af de store 
events. Det frivillige engagement skal understøtte afvik-
lingen af kulturhovedstadsbegivenheden, som der er 
tradition for ved større kultur- og sportsarrangementer i 
Danmark. Dette beskrives nærmere i anden ansøgnings-
runde. 

Programråd
Som en del af 2017-organisationen kan der tænkes ned-
sat et programråd med faglige eksperter inden for de 
forskellige områder, der indgår i 2017-programmet. Be-
slutning herom er ikke truffet, og en udmøntning vil 
være op til fonden. Vi har dog gjort os nogle foreløbige 
overvejelser om, hvordan et programråd kunne sam-
mensættes og fungere.

Vi forventer, at programrådet vil bestå af 15 personer, der 
tilsammen har indsigt i og viden om de tre overordnede 
programområder: ”Byen”, ”Værdier” og ”Kreativitet”.  
Ved sammensætningen af programrådet tages der højde 
for, at de 10 programtemaer såvel som de tværgående 
temaer - børne- og ungdomskultur, international kunst 
og internationale projekter – er dækket ind. Rådet vil 
derfor både bestå af kunstfaglige eksperter og af perso-
ner med ekspertise inden for de øvrige områder, der er 
omfattet af 2017-programmet, eksempelvis uafhængige 
eksperter, forskere, udøvende kunstnere, projektledere 
osv.

Det væsentligste formål med at nedsætte et programråd 
er at sikre programmets kvalitet. Netop fordi program-
met er så bredt og dækker så mange forskellige områder 
og sektorer, vurderer vi, at det er hensigtsmæssigt at 
inddrage ekstern ekspertise frem for at satse på, at se-
kretariatet og bestyrelsen har denne specialviden. 

Programrådets væsentligste opgave bliver at vurdere de 
indkomne projektansøgninger. Der forventes gennem-
ført tre programrunder i 2013, i 2014 og i 2015.  

Derudover forventes programrådet at rådgive sekretaria-
tet i den overordnede og strategiske udvikling af de tre 
hovedprogramområder, ligesom rådet ventes at kunne 
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rådgive sekretariatet i forhold til de projekter, som sekre-
tariatet selv har ansvar for. Endelig kan programrådet 
fungere som konsulenter i forhold til de mange projekter, 
der gennemføres under 2017 programmet. 

Programrådet vil således få en væsentlig indflydelse på 
programudviklingen. 

Programrådet tilknyttes 2017-sekretariatet, som vil bistå 
med sekretariatsbetjening af rådet. Programrådets 
medlemmer aflønnes med honorar – som lignende afta-
ler for f.eks. Statens Kunstråd og Aarhus Kommunes 
Kunstråd. 

regional Platform 
Som en del af den formelle organisation forventes der 
etableret et udvalg - en regional platform - med admini-
strative repræsentanter fra de deltagende offentlige 
myndigheder; dvs. Aarhus Kommune, Region Midtjyl-
land og de øvrige 18 kommuner i regionen. 

Dermed videreføres et væsentligt element fra forbere-
delsesprocessen, som har vist sig værdifuldt for alle 
parter. Region Midtjylland og kommunerne i regionen 
har – i forberedelsesprocessen - været repræsenteret i 
en regional styregruppe, som har været bemandet på 
kulturchefniveau. Derudover har der været nedsat en 
kommunal følgegruppe med repræsentanter fra de for-
skellige afdelinger i Aarhus Kommune. 

Den regionale styregruppe har været opbygget med af-
sæt i de eksisterende samarbejdsrelationer mellem 
kommunerne i regionen i form af de kulturaftaler, kom-
munerne har med staten. I forberedelserne af Aarhus 
2017 har samarbejdet med kommunerne været opbygget 
i tre klynger; dels de større bykommuner; de østjyske 

kommuner omkring Aarhus og endelig de midt- og vest-
jyske kommuner. Denne klyngestruktur afspejler sig 
også i kommunernes økonomiske bidrag til fonden, og 
ventes at blive videreført i den samarbejdsstruktur, som 
2017 fonden etablerer. 

Den regionale platforms væsentligste opgave bliver at 
sikre koblingen mellem fonden og de deltagende kom-
muner og regionen.  Der etableres således en væsentlig 
kommunikationskanal, der skal sikre dels at information 
om projektet kommer ud i kommunerne, dels at fonden 
får den nødvendige viden om de politiske og strategiske 
beslutninger, der træffes lokalt, og som understøtter og 
sætter rammer for kulturhovedstadsprojektet. Kultur-
hovedstadsprojektet skal understøtte synergien mellem 
2017-programmet og de eksisterende lokale og regionale 
politikker og strategiske mål og satsningsområder, og i 
den forbindelse bliver dette forum essentielt.  Udvalget 
forventes også at fungere som et ”clearing house”, hvor 
emner drøftes, og prioriteringer afprøves forud for ek-
sempelvis bestyrelsesmøder. 

Det er forventningen, at udvalget bemandes på direktør- 
eller forvaltningschefniveau. 

2017-forum 
Den væsentligste platform for inddragelse af civilsam-
fundet og projektets mange interessenter vil ske gen-
nem 2017-forummet. 2017-forummet skal afspejle pro-
jektet og sikre forbindelser til alle relevante sektorer. 
Forummet forventes at blive udvidet i takt med, at pro-
jektet udvikles og vokser. 

Vi vil opbygge vores 2017 forum med afsæt i vores erfa-
ringer fra forberedelsesprocessen. Her bidrog et videns- 
og kontaktforum med repræsentanter fra erhvervsliv, 

kulturmiljø, uddannelsessektor, medieområdet mv., til at 
kvalificere såvel processen som projektets indhold. 

Det er intentionen, at 2017-forummet skal opbygges 
som et uformelt, netværksbaseret forum og ikke som et 
”officielt repræsentantskab”. En del af medlemmerne fra 
videns- og kontaktforummet forventes også at blive 
medlemmer af det kommende 2017-forum. 

Vi ser 2017-forummet som et væsentligt kontaktled til 
de forskellige sektorer. Forummets medlemmer forven-
tes at bidrage til opbygningen af projektets netværk, at 
rådgive sekretariatet i konkrete problemstillinger og at 
fungere som ambassadører for projektet i egne netværk. 

Inddragelsen af de enkelte medlemmer forventes at va-
riere – og det er ikke nødvendigvis sikkert, at hele forum-
met samles på én gang.  Medlemmerne vil blive inddraget 
i mindre grupper afhængigt af hvilke opgaver, der skal 
løses. På samme måde vil nogle medlemmer være aktive 
på nogle tidspunkter i processen, mens andre vil spille en 
større rolle på andre tidspunkter. 

2017-forummet skal afspejle projektets geografiske og 
indholdsmæssige bredde og skal inkludere medlemmer 
fra hele regionen og fra en række forskellige sektorer, 
herunder erhvervslivet, kulturmiljøet, fritids- og for-
eningslivet, uddannelsessektoren, medierne mv. Forum-
met vil også få internationale medlemmer.  

ORGANISATION
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strategiske PartnerskaBer
For at sikre et strategisk samarbejde med en række 
nøgleorganisationer og væsentlige sektorer skal der 
etableres en række strategiske partnerskaber. De første, 
der etableres, vil omfatte erhvervslivet, turistsektoren, 
medier og uddannelsessektoren. 

Der er allerede truffet en politisk beslutning i Aarhus 
Byråd om etablering af sådanne partnerskaber. Frem 
mod anden ansøgningsrunde arbejdes der videre med 
opbygningen af de strategiske partnerskaber. 

strategisk PartnerskaB - erHvervsliv
Med henblik på at maksimere udbyttet af et erhvervs-
samarbejde om 2017 skal der etableres en strategisk er-
hvervsplatform under Aarhus2017. 

I forberedelsesprocessen er der allerede etableret et 
samarbejde med bl.a. Erhverv Aarhus, der er en uafhæn-
gig erhvervsorganisation, der arbejder for at styrke er-
hvervslivet i Aarhusområdet. Herunder har en række 
virksomheder deltaget i det 2017 Videns- og Kontaktfo-
rum, som har været etableret under forberedelsesfasen. 

Erhvervslivet har også selv – i samarbejde med Erhverv 
Aarhus – taget initiativ til en større konference for er-
hvervslivet om kulturhovedstadsprojektet. I kapitel 1 er 
endvidere beskrevet et initiativ til etablering af 5 er-
hvervsklynger, der vil arbejde for en større involvering af 
erhvervslivet i projektet. 

Det strategiske partnerskab på erhvervsområdet skal 
etableres med afsæt i disse kontakter og eksisterende 
samarbejdsrelationer. Det strategiske partnerskab med 
erhvervslivet skal facillitere erhvervslivets deltagelse i 

projektet på forskellige niveauer: Samarbejde om kon-
krete projekter, sponsorater og generel støtte. 

Det strategiske partnerskab skal opbygges på regionalt 
niveau og såvel regionale som lokale erhvervsorganisa-
tioner fra hele regionen forventes involveret. 

Det anslås, at mellem 50 og 100 virksomheder involveres 
i det strategiske partnerskabsprogram. 

strategisk PartnerskaB – turisme
Det strategiske partnerskab på turistområdet forventes 
at omfatte turistorganisationer på både lokalt, regionalt 
og nationalt niveau, dvs. Visit Aarhus, Midtjysk Turisme 
og Visit Denmark. 

Der er allerede etableret et partnerskab med Visit Aarhus 
og Midtjysk Turisme for 2012 og 2013. 

strategisk PartnerskaB - uddannelse 
De strategiske partnerskaber på uddannelsesområdet er 
også allerede under opbygning. 

Etableringen af fire konkrete strategiske partnerskaber 
med henholdsvis Aarhus Universitet, Arkitektskolen 
Aarhus og Via University Collage og Kaospiloterne er 
igangsat: 

Det strategiske samarbejde med Aarhus Universitet 
dækker en række nøgleprojekter: 

 ■ evalueringen af kulturhovedstadssatsningen, 

 ■ en række større konferencer i årene 2013 til 2016, 

 ■ sommerskoleprogrammer, 

 ■ internationale udvekslingsprogrammer 

Det strategiske partnerskab med Arkitektskolen Aarhus 
er igangsat: I efteråret 2011 vil 750 studerende arbejde 
med projekter, som alle er relateret til Aarhus 2017. Det 
strategiske samarbejde vil derudover omfatte workshop-
projekter i det offentlige rum, seminarer og internatio-
nale udvekslinger.

I et netværkspartnerskab med Via University College skal 
der udvikles en rækkeprogrammer i 2013 til 2016. Et 
partnerskab med Kaospiloterne vil omfatte europæiske 
projekter i årene 2013-2016, som omfatter europæiske 
projekter og temaer samt projekter, der baserer sig på 
konkrete udviklingsforløb. 

strategisk PartnerskaB - medier
På medieområdet skal der også opbygges en række 
strategiske partnerskaber på regionalt niveau. Formålet 
er at involvere regionale medier i projekter, der involverer 
borgerne i regionen, og samarbejde om kommunikatio-
nen vedrørende formidlingen af kulturhovedstadspro-
jektet. Partnerne er bl.a. Midtjyske Medier og Danmarks 
Radio.

ORGANISATION
//STRATEGISKE PARTNERSKABER
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Parterne bag Aarhus 2017-projektet er blevet enige om en samlet finansieringsramme på 
500 mio. kr. Dette tal er baseret på beregninger af, hvad der kræves af et program af en vis 
størrelse, en høj grad af diversitet og en stor geografisk spredning. Og ikke mindst, hvad 
der kræves for at sikre en fireårig investerings- og aktivitetsperiode op til 2017.

Denne økonomiske forpligtelse er indgået i en tid, hvor de offentlige budgetter er under 
stort pres. Tilsagnet er derfor også en meget klar tilkendegivelse fra Aarhus Kommune, 
Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen. At alle disse offentlige myn-
digheder har kunnet blive enige omkring principper for økonomi og finansiering, er således 
et markant tegn på projektets seriøsitet. Når denne ansøgning afleveres, er der allerede 
tilsagn om finansiering af 200 mio. dkkr. 

Vores ansøgning bliver også afleveret med en forventning om en tilsvarende national fi-
nansiering, samt at yderligere hundrede millioner dkkr. findes hos den private sektor og 
EU-fonde. Denne model er blevet anvendt af flere andre kulturhovedstæder og er også en 
udbredt model for større projekter i Danmark. Ved at omkring 75 % af budgettet investeres 
i udviklingsprojekter og kulturprogram, anslår vi at det bliver muligt at nå op på et samlet 
budget for projektet på omkring en mia. kr., idet samarbejdspartnere og kulturinstitution-
er også vil deltage med egne budgetter og indtægter. Dette svarer til erfaringerne fra andre 
kulturhovedstæder.

Et andet væsentligt aspekt ved projektets økonomi er graden af investeringer i byud-
viklingsprojekter og kulturel infrastruktur i Aarhus og regionen i de kommende år. Alene 
de projekter, vi forholder os konkret til i denne ansøgning, tegner sig for omkring 1 mia. 
euro. Dette beløb er naturligvis ikke en del af Aarhus 2017-budgettet, men det er alligevel 
en indikation på viljen til at investere i kunst, kultur og byers udvikling - og til at investere 
i kulturhovedstadsprojektet. 

Disse investeringer foretages primært af offentlige instanser, men støtten fra private 
fonde, blandt mange andre Realdania, A.P. Møllers Fond, Velux Fonden og Købmand Her-
man Sallings Fond, er også bemærkelsesværdig.
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fastlæggelse af Budgetrammen
Der er en entydig opbakning til Aarhus 2017 fra alle de 
regionale og lokale myndigheder. På nuværende tids-
punkt har Aarhus Kommune, Region Midtjylland og de 
øvrige 18 kommuner i regionen givet bindende finansie-
ringstilsagn til projektet. Samlet set bidrager kommu-
nerne og regionen med 200 mio. kr. til projektet ud af det 
samlede budget på 500 mio. kr. 

I forberedelsesårene har vi arbejdet med forskellige sce-
narier for projektets budgetstørrelse. Vi har samtidig 
analyseret erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder og 
har undersøgt de lokale finansieringsmuligheder. Analy-
searbejdet er præsenteret i to større økonomiske rap-
porter, som har været grundlaget for budgettet og finan-
sieringsplanen.  

Arbejdet er resulteret i, at der er politisk enighed om at 
gennemføre projektet ud fra den største af de økonomi-
ske modeller, der blev drøftet; 500 mio. kr. Denne enig-
hed er nået i en tid præget af økonomisk stagnation, fi-
nanskrise, stigende arbejdsløshed, stigende pres på og 
nedskæringer i de kommunale og regionale budgetter. 

Alle byråd i de 19 kommuner og Regionsrådet i Region 
Midtjylland godkendte i perioden maj til august 2011 
projektets finansieringsplan og budget og den enkelte 
kommunes bidrag. 

Vi har ved fastlæggelsen af den samlede budgetstør-
relse lagt vægt på flere forhold. De væsentligste er: 

 ■ Erfaringer fra andre Europæiske Kulturhovedstæder

 ■ Projektets strategiske mål og projektets udviklingsper-
spektiv

 ■ Programmets varighed

 ■ Projektets geografiske rækkevidde

 ■ Programmets bredde

 ■ Projektets synlighed

Forud for fastlæggelsen af vores budgetramme har vi 
analyseret tidligere Europæiske Kulturhovedstæders 
budgetter og finansieringsgrundlag. Med afsæt heri og 
ud fra de forhold, der kendetegner vores projekt, har vi 
opstillet et budget og en finansieringsplan, der kan un-
derstøtte de mål, der er formuleret for projektet. 

Økonomien er dimensioneret, så den understøtter målet 
om at arbejde strategisk og derigennem at skabe varige 
forandringer. 

Et væsentligt kendetegn ved Aarhus 2017 er opbygnin-
gen af programmet over de fire forberedelsesår 2013-
2016 og gennemførelse af en række store strategiske 
udviklingsprojekter i denne fase. Projektet skal også un-
derstøtte de lokale og regionale udviklingsstrategier og 
kommunernes og regionens strategiske mål. Projekterne 
i programmet skal derfor udvikles i tæt samarbejde med 
projektets interessenter. 

Programudgifterne er således også fordelt over alle 
årene 2013-2018, og en væsentlig del af programmid-
lerne anvendes til forberedende aktiviteter og til projek-
ter, der videreføres efter kulturhovedstadsåret. 

Andre væsentlige faktorer, der har været afgørende for 
projekts budgetramme, er den programmæssige bredde 
og projektets geografiske rækkevidde samt beslutnin-
gen om, at der er programaktiviteter over hele regionen. 

Endelig vurderer vi, at projektet må have et vist volumen 
for at sikre synlighed lokalt, regionalt, nationalt og inter-
nationalt. 

fondens Budget vs. Projektets Budget 
Driftsbudgettet er den økonomiske ramme, som den 
kommende 2017 fond disponerer over. 

Fondens budget udgør imidlertid kun en delmængde af 
den samlede økonomi, der ventes anvendt på kulturho-
vedstadsaktiviteter i årene 2013-2018. 

Det skyldes primært to forhold. For det første gennem-
fører fonden ikke anlægsprojekter. Udgifter hertil er 
derfor ikke medtaget i budgetterne. For det andet har vi 
valgt en decentral programstruktur, der betyder, at an-
svaret for de enkelte projekter for størstepartens ved-
kommende er placeret uden for fonden. Fonden yder et 
tilskud til det enkelte projekt. Dette tilskud vil for stør-
steparten af projekterne kun udgøre en del af projektets 
samlede budget. 

anlægsudgifter
Der gennemføres en række større anlægsprojekter over 
hele regionen i forbindelse med Aarhus 2017. Der inve-
steres bl.a. i fysisk infrastruktur, nye bygninger til kultu-
relle formål og byomdannelse. Projekter, der alle vil un-
derstøtte kulturhovedstadsprojektet.  

Det er besluttet, at fonden ikke påtager sig anlægspro-
jekter. Det økonomiske ansvar for anlægsprojekterne er 
placeret hos de offentlige myndigheder eller private 
bygherrer, og anlægsudgifterne er derfor heller ikke en 
del af 2017-fondens budget. Fonden vil dog understøtte 
en række af disse satsninger i form af projekter, der tager 
afsæt i og udnytter de nye fysiske faciliteter.

ØKONOMI
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decentral Programstruktur 
Programstrukturen bygger på et princip om decentralise-
ring. Det betyder, at ansvaret for størsteparten af de 
mange projekter i programmet er placeret uden for fon-
den hos eksterne projektansvarlige – f.eks. kulturinstitu-
tioner, foreninger, kunstnere og uddannelsesinstitutio-
ner. Fonden håndterer og gennemfører kun et mindre 
antal projekter selv – eksempelvis åbningsarrangemen-
tet og et mindre antal strategiske projekter. 

Størstedelen af fondens budgetramme til programakti-
viteter (375 mio. kr.) vil blive anvendt som tilskud til 
eksterne projektansvarlige. Langt størstedelen af pro-
jekterne har budgetter med andre finansieringskilder; 
dvs. at de enkelte projektansvarlige forventes at rejse en 
del af finansieringen til de enkelte projekter selv. 

Med afsæt i erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder 
anslår vi, at fondens programbudget genererer program-
aktiviteter, hvis samlede udgifter er dobbelt så store 
som fondens programbudget. 

finansiering
Projektets finansieringsmodel tager bl.a. afsæt i erfarin-
ger fra tidligere Europæiske Kulturhovedstæder. 

Udgangspunktet har været ”tredjedelsmodellen”, som 
har været anvendt af en række tidligere kulturhovedstæ-
der, og som er særligt udbredt i nordisk sammenhæng: 
Udgangspunktet var således, at hver af følgende parter 
skulle bidrage med en tredjedel af finansieringen: 

 ■ de lokale og regionale myndigheder (1/3) 

 ■ staten (1/3) 

 ■ offentlige og private fonde, sponsorer samt støtte fra EU 
(1/3)

ØKONOMI

taBel 1:  samlede udgifter

taBel 2:  samlede indtægter

taBel 3:  driftsudgifter

Samlede udgifter

(i euro) i budget

Driftsudgifter

(i Dkkr.)

Driftsudgifter

(i euro)

Driftsudgifter 

(i %)

Anlægsudgifter 

(i Dkkr.)

Anlægsudgifter 

(i euro)

Anlægsudgifter 

(i %)

66.666.667 500.000.000 66.666.667 100 0 0 0

Samlede 

indtægter i 

budget (i Dkkr.)

Samlede 

indtægter i 

budget (i euro)

Fra den offent-

lige sektor  

(i Dkkr.)

Fra den offent-

lige sektor  

(i euro)

Fra den offent-

lige sektor  

(i %)

“Fra den 

private sektor 

(i Dkkr.)”

“Fra den 

private sektor 

(i euro)”

“Fra den 

private sektor 

(i %)” 

500.000.000 66.666.667 420.000.000 56.000.000 84 80.000.000 10.666.667 16

Driftsudgifter 

(i Dkkr.)

“Programudgifter 

(i Dkkr.)”

“Programudgifter

(i %)”

Reklame og 

markedsføring 

(i Dkkr.)

Reklame og 

markedsføring 

(i %)

Lønninger, over-

head, administra-

tion (i Dkkr.)

Lønninger, over-

head, adminis-

tration (i %)

500.000.000 375.000.000 75 61.000.000 12,2 64.000.000 12,8

Driftsudgifter  

(i euro)

“Programudgifter 

(i euro)” 

“Programudgifter 

(i %)”

Reklame og 

markedsføring 

(i euro)

Reklame og 

markedsføring 

(i %)

Lønninger, over-

head, administra-

tion (i euro)

Lønninger, over-

head, adminis-

tration (i %)

66.666.667 50.000.000 75 8.133.333 12,2 8.533.333 12,8
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Vores afsæt har samtidig været, at bidraget fra de lokale 
og regionale myndigheder var det første, der skulle 
fastlægges. Dette er lykkedes, og der er truffet politisk 
beslutning om de lokale bevillinger. 

Vi forudsætter, at staten derefter matcher det samlede 
lokale og regionale bidrag, og endelig er forhåbningen, at 
det herefter vil lykkes at rejse bidrag fra EU, fonde og 
sponsorer, som svarer til såvel det lokale/regionale bi-
drag som det statslige bidrag. 

I budgettet har vi ikke medregnet billetindtægter og an-
den egenfinansiering, da størstedelen af disse indtægter 
ikke vil tilgå fonden, men de eksterne projektansvarlige. 

aarHus kommune
Aarhus Kommunes bidrag til kulturhovedstadsprojektet 
udgør 100 mio. kr.

Byrådet har bevilliget midlerne og har på nuværende 
tidspunkt anvist de første 27 mio. kr. til projektet. 

Det er samtidig besluttet, at den resterende del af mid-
lerne findes ved de kommende års budgetforlig. Der er 
en fælles politisk forståelse om, at midlerne ikke skal 
findes inden for det eksisterende kulturbudget, men ved 
salg af fast ejendom og lignende engangsindtægter. 

de øvrige kommuner
De 18 øvrige kommuner i regionen bidrager tilsammen 
med knap 45 mio. kr. 

Alle kommuner har i perioden maj til august 2011 god-
kendt finansieringsprincipperne og det beløb, den en-
kelte kommune bidrager med.

Indtægter I Dkkr. I euro % Tilsagn/estimeret

Aarhus Kommune 100.000.000 13.333.333 20 Tilsagn

Øvrige kommuner i Re-

gion Midtjylland

45.000.000 6.000.000 9 Tilsagn

Region Midtjylland 55.000.000 7.333.333 11 Tilsagn

Den danske stat 200.000.000 26.666.667 40 Estimeret beløb

Fonde og sponsorer 80.000.000 10.666.667 16 Estimeret beløb

EU 20.000.000 2.666.667 4 Estimeret beløb

I ALT 500.000.000 66.666.667 100

taBel 4: finansiering

ØKONOMI
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Finansieringsbidragene fra de 18 kommuner baserer sig 
på en model, hvor kommunerne er opdelt i tre klynger. 

 ■ Klynge 1: De store bykommuner: Herning, Holstebro, Hor-
sens, Randers, Silkeborg og Viborg

 ■ Klynge 2: Kulturring Østjylland: De østjyske kommuner 
omkring Aarhus: Favrskov, Hedensted, Norddjurs, Odder, 
Samsø, Skanderborg og Syddjurs 

 ■ Klynge 3: De øvrige midt- og vestjyske kommuner: Ikast-
Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer

Kommunerne i de enkelte klynger bidrager med et beløb 
pr. indbygger, der svarer til en bestemt procentdel af 
Aarhus Kommunes bidrag pr. indbygger. 

 ■ Klynge 1: Bidrager med et beløb pr. indbygger, der svarer til 
20% af Aarhus Kommunes bidrag pr. indbygger 

 ■ Klynge 2: Bidrager med et beløb pr. indbygger, der svarer til 
10% af Aarhus Kommunes bidrag pr. indbygger 

 ■ Klynge 3: Bidrager med et beløb pr. indbygger, der svarer til 
5 % af Aarhus Kommunes bidrag pr. indbygger 

For at sikre en geografisk spredning af programaktivite-
terne over hele Regionen ligger der også i finansierings-
modellen, at fonden yder et tilskud til programaktiviteter 
i den enkelte kommune, der som minimum svarer til det 
beløb, den enkelte kommune har bidraget med. Derud-
over gennemføres der en række tværgående/regionale 
aktiviteter, som spredes over hele Regionen. 

Finansieringsmodellen er samtidig udtryk for den net-
værkstankegang, som projektet er opbygget ud fra. De 
større bykommuner påtager sig væsentlige tovholder-
funktioner for en række store strategiske projekter. 

Den økonomiske vægtning er samtidig udtryk for kom-
munernes kulturpolitiske traditioner og kulturbudgetter. 
Endelig tager modellen højde for afstanden til Aarhus: 

Indtægtskilde i 

Dkkr.

År -4 

2013

År -3 

2014

År -2 

2015

År -1 

2016 2017

År +1

2018 I ALT

EU 0 0 0 11.000.000 9.000.000 0 20.000.000

Stat 12.000.000 12.000.000 14.000.000 66.000.000 93.000.000 3.000.000 200.000.000

Aarhus kommune 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 17.000.000 11.000.000 100.000.000

Øvrige kommuner 2.250.000 3.600.000 4.050.000 9.900.000 22.050.000 3.150.000 45.000.000

Region 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 5.000.000 2.000.000 55.000.000

Sponsorer 0 0 10.000.000 35.000.000 35.000.000 0 80.000.000

I ALT 44.250.000 45.600.000 58.050.000 151.900.000 181.050.000 19.150.000 500.000.000

taBel 5: tidsmæssig fordeling af finansieringsBidrag 

Indtægtskilde i 

euro

År -4 

2013

År -3 

2014

År -2 

2015

År -1 

2016 2017

År +1 

2018 I ALT

EU 0 0 1.466.667 1.200.000 0 2.666.667

Stat 1.600.000 1.600.000 1.866.667 8.800.000 12.400.000 400.000 26.666.667

Aarhus kommune 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.266.667 1.466.667 13.333.333

Øvrige kommuner 300.000 480.000 540.000 1.320.000 2.940.000 420.000 6.000.000

Region 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 666.667 266.667 7.333.333

Sponsorer 0 0 1.333.333 4.666.667 4.666.667 0 10.666.667

I ALT 5.900.000 6.080.000 7.740.000 20.253.333 24.140.000 2.553.333 66.666.667

ØKONOMI
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Kommunerne i klynge 2 ligger tæt på  Aarhus og bidrager 
med et højere beløb end kommunerne i klynge 3.

region midtjylland
Region Midtjylland bidrager med 55 mio. kr. Den regio-
nale medfinansiering forventes at komme dels fra regio-
nens kulturmidler, dels fra midler til erhvervsudvikling. 
Beslutningen om medfinansiering er truffet i Regionsrå-
det i august 2011. 

Region Midtjylland har også bidraget betydeligt i forbe-
redelsesperioden. Både i form af administrative ressour-
cer og økonomiske bevillinger. Region Midtjylland anser 
kulturhovedstadsprojektet som en væsentlig udviklings-
platform for den regionale udvikling og vækst og som 
katalysator for styrkelse af det regionale og internatio-
nale samarbejde. 

staten
Der er budgetteret med et bidrag fra de statslige myn-
digheder, der svarer til det samlede lokale bidrag fra 
kommunerne og regionen, ialt 200 mio. kr.

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder viser, at sta-
ten typisk har betalt en stor del af kulturhovedstædernes 
udgifter. De nordiske lande har mange fællestræk for så 
vidt angår organiseringen på kulturområdet og det of-
fentlige kulturstøttesystem. Det er derfor relevant at 
sammenligne med eksempelvis Stavanger 2008, hvor 
staten bidrog med 30% af finansieringen og Stockholm, 
hvor staten bidrog med 29% af finansieringen. I Køben-
havn bidrog Staten med 25% af Kulturbyfondens budget 
(249 mio. kr.; 1996 priser). Linz, der var kulturhovedstad i 
2009 er et tilsvarende interessant sammenlignings-
grundlag. Linz er – som Aarhus - en provinsby, og byen 
gennemførte kulturhovedstadsprojektet i et tæt regio-

taBel 6: finansieringsBidrag fra kommuner & region

ØKONOMI

Offentlige 

bevillinger

Beslutningsdato 

for bevilling

Antal indbyggere 

pr. 1. januar 2010

Finansieringsnøgle  

(dkkr. pr. indbygger)

Bevilget beløb 

(Dkkr.)

Bevilget beløb 

(Euro)

Aarhus 24. august 2011 306.650 326 100.000.000 13.333.333

Region Midtjylland 24. august 2011 1.253.998 55.000.000 7.333.333

Øvrige kommuner

Klynge 1

Herning 21. juni 2011 85.548 65 5.560.620 741.416

Holstebro 21. juni 2011 57.056 65 3.708.640 494.485

Horsens 28. juni 2011 81.957 65 5.327.205 710.294

Randers 20. juni 2011 94.750 65 6.158.750 821.167

Silkeborg 24. maj 2011 88.481 65 5.751.265 766.835

Viborg 23. juni 2011 93.310 65 6.065.150 808.687

I alt 32.571.630 4.342.884

Klynge 2

Favrskov 28. juni 2011 46.529 33 1.535.457 204.728

Hedensted 30. august 2011 45.982 33 1.517.406 202.321

Norddjurs 14. juni 2011 38.148 33 1.258.884 167.851

Odder 20. juni 2011 21.721 33 716.793 95.572

Samsø 14. juni 2011 4.010 33 132.330 17.644

Skanderborg 22. juni 2001 57.303 33 1.890.999 252.133

Syddjurs 26. maj 2011 41.392 33 1.365.936 182.125

I alt 8.417.805 1.122.374

Klynge 3

Ikast-Brande 20. juni 2011 40.312 16 644.992 85.999

Lemvig 29. juni 2011 21.790 16 348.640 46.485

Ringkøbing-Skjern 21. juni 2011 58.439 16 935.024 124.670

Skive 21. juni 2011 48.137 16 770.192 102.692

Struer 31. maj 2011 22.483 16 359.728 47.964

I alt 3.058.576 407.810

I alt fra øvtige kommuner 44.048.011 5.873.068

Afrundes til 45.000.000 6.000.000

Befolkningstal: Danmarks Statistik                                                 
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nalt samarbejde, som det også er planlagt for Aar-
hus2017. I Linz betalte staten 29% af udgifterne. 

Ved budgetteringen af det statslige bidrag til Aarhus 
2017 er der også skelet til det statslige bidrag ved afvik-
lingen af H.C. Andersen året i 2005. Begivenheden var 
den største danske kulturbegivenhed i provinsen inden 
for de seneste år. Staten bidrog med 31% af finansierin-
gen til H.C. Andersen Fonden, der havde ansvaret for at 
gennemføre begivenheden.   

Det forventes, at staten bidrager til såvel program som 
til administration, PR og marketing, som det også var 
tilfældet ved Kulturby ´96 og ved H.C. Andersen året. 
Programmet har desuden en bredde, der gør, at det for-
ventes, at staten ikke kun bidrager til de kunstneriske 
aktiviteter, men også til de programområder, der ligger 
uden for den traditionelle kunst- og kultursektor. 

eu, offentlige og Private fonde samt sPonsorer
Vi forventer, at det vil være muligt at rejse bidrag til 
projektet fra eksterne parter - EU, offentlige og private 
fonde samt sponsorer – i en størrelsesorden, der svarer 
til det lokale/regionale bidrag, såvel som til det statslige 
bidrag, dvs. 200 mio. kr. Der er dog på nuværende tids-
punkt budgetteret med en samlet indtægt på 100 mio. 
kr. fra EU, fonde og sponsorer grundet den usikkerhed, 
der stadig knytter sig hertil. 

Bidrag, der søges fra EU‘s forskellige fonde forventes 
primært at gå direkte til de enkelte projekter. Størstede-
len af disse midler vil dermed ikke indgå i fondens bud-
get. 

Det anslås, at bidraget fra fonde og sponsorer – 80 mio. 
kr. – deles ca. 50/50 mellem fonde og sponsorer. 

Der eksisterer en lang række offentlige og private, natio-
nale og internationale fonde, der støtter forskellige al-
mennyttige, kunstneriske, kulturelle og samfundsmæs-
sige formål. Vores projekt falder inden for en række af 
disse fondes formål, og programmets bredde gør det 
muligt at søge støtte hos en meget bred skare af fonde. 

Der er positive erfaringer med samarbejdet med fonde i 
Aarhus, hvor en række større fonde indenfor de seneste 
år har bidraget med millionbeløb til realisering af større 
infrastrukturprojekter (f.eks. den nye museumsbygning 
ved Moesgaard; realisering af kunstværket Your Rainbow 
Panorama på ARoS, ombygning af Store Sal i Musikhu-
set, etablering af det kommende kulturcenter på Gods-
banen, renovering af Scala-scenen og publikumsområ-
derne i Aarhus Teater, renovering og ombygning af 
væksthusene i Botanisk Have). 

Frem mod anden ansøgningsrunde arbejdes der videre 
med projektets sponsorstrategi. Vi forventer, at strate-
gien udvikles i samarbejde med erhvervslivet og på bag-
grund af de samarbejdsrelationer, der allerede er etable-
ret i forberedelsesårene. 

Budgettet 
Vi har afsat 75% af budgettet til programmet. 12% er 
afsat til PR, marketing og kommunikation, og 13% er 
budgetteret til administration og lønninger mv.

tidsmæssig fordeling af Programudgifterne
Der vil være programaktiviteter i løbet af hele projektpe-
rioden 2013-2018. Størstedelen af aktiviteterne vil natur-
ligvis finde sted i selve kulturhovedstadsåret. 36% af 
programbudgettet er dog afsat til aktiviteter i de fire 
forberedelsesår.  

Vi forventer, at programmet sammensættes i flere eta-
per. Den kommende 2017-fond forventes at gennemføre 
tre programrunder, hvor henholdsvis de strategiske pro-
jekter, de større projekter og de mindre projekter udvæl-
ges. 

Vi forventer, at der disponeres 300 mio. kr. ud af den 
samlede programramme på 375 mio. kr. ved de tre pro-
gramrunder. Ved første programrunde i 2013 disponeres 
125 mio. kr. til de strategiske projekter. Ved anden pro-
gramrunde i 2014 disponeres yderligere 125 mio. kr. til 
større projekter og arrangementer, der finder sted i 2017. 
Tredje programrunde gennemføres i 2015. Her disponeres 
50 mio. kr. til en række mindre projekter, som også finder 
sted i 2017. 

De resterende 75 mio. kr. af det samlede programbudget 
på 375 mio. kr. forventes placeret i fire puljer:

1: Udviklingspulje. Fonden ventes at disponere over en 
udviklingspulje på 10 mio. kr., som kan anvendes i løbet 
af 2013-2016. Puljen skal dels anvendes til at understøtte 
mindre udviklingsprojekter, som har ingen eller ringe 
ekstern medfinansiering samt til konkrete projekter/be-
givenheder, som skal overraske eller skabe fokus på kul-
turhovedstadsprojektet. Formålet er at sikre rum for 
dynamik og overraskelse.

2: Pulje til officielle arrangementer. Der reserveres 15 
mio. kr. til forskellige større officielle 2017-arrangemen-
ter, herunder åbnings- og afslutningsarrangementet. 
Desuden skal puljen anvendes til gratis-arrangementer 
og andre officielle arrangementer i regi af 2017. 

3: 2018-pulje. Der afsættes 25 mio. kr. af programmid-
lerne til anvendelse i 2018. Et væsentligt mål er, at der 

ØKONOMI
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kan opbygges varige initiativer og projekter. 2018-puljen 
disponeres i løbet af 2016 og 2017 mhp. at sikre, at ud-
valgte projekter, der har været en del af 2017-program-
met kan videreføres i 2018, således at der efter kulturho-
vedstadsåret er tid til at træffe beslutninger om en evt. 
permanent videreførelse. 

4: Reservepulje. Ud af den samlede programramme på 
375 mio. kr. afsættes 25 mio. kr. til reserve og som lø-
bende buffer i projektet. 

geografisk fordeling af Programudgifterne
Programmet vil dække hele Region Midtjylland. Vi for-
venter, at ca. 60% af aktiviteterne vil finde sted i Aarhus 
Kommune, mens de resterende 40% bliver afviklet over 
resten af regionen. Denne fordeling baserer sig på de 
vedtagne finansieringsprincipper. 

tematisk fordeling af Programudgifterne
Programmet er opbygget i de tre overordnede program-
områder; ”Byen”, ”Værdier” og ”Kreativitet”.  Det største 
programområde er ”Kreativitet”, der bl.a. dækker over 
kunst og kultur i traditionel forstand. Størstedelen af 
programmidlerne vil gå til aktiviteter inden for dette 
programområde.  

Budgettet for forBeredelseårene 2008-2012
Forberedelserne af Aarhus 2017 startede i 2007, da Aar-
hus Byråd besluttede, at afsætte de første midler til an-
sættelse af en projektleder. Aarhus Byråd har bevilliget i 
alt 10 mio. kr. til forberedelsesprocessen i årene 2008-
2012. Region Midtjylland har bevilliget ca. 5 mio. kr. til 
forberedelsesårene 2008-2012. Desuden har de øvrige 
kommuner afsat en mindre ramme til at deltage i arbej-
det med det regionale perspektiv.

taBel Programudgifter disPonering

Tidstabel for 

forbrug

År -4  

2013

År -3 

2014

År -2  

2015

År -1  

2016

2017 År +1  

2018

I alt

Programudgifter  

i Dkkr. 20.000.000 31.000.000 32.000.000 53.000.000 214.000.000 25.000.000 375.000.000

i Euro 2.666.667 4.133.333 4.266.667 7.066.667 28.533.333 3.333.333 50.000.000

i% 4 6,2 6,4 10,6 42,8 5 75

Reklame og markedsføring 

i Dkkr. 3.000.000 3.000.000 7.000.000 22.000.000 24.000.000 2.000.000 61.000.000

i Euro 400.000 400.000 933.333 2.933.333 3.200.000 266.667 8.133.333

i% 0,6 0,6 1,4 4,4 4,8 0,4 12,2

Lønninger, overhead & administration 

i Dkkr. 7.000.000 11.000.000 11.000.000 14.000.000 14.000.000 7.000.000 64.000.000

i Euro 933.333 1.466.667 1.466.667 1.866.667 1.866.667 933.333 8.533.333

i % 1,4 2,2 2,2 2,8 2,8 1,4 12,8

I alt

i Dkkr. 30.000.000 45.000.000 50.000.000 89.000.000 252.000.000 34.000.000 500.000.000

I Euro) 4.666.667 5.733.333 6.266.667 11.866.667 33.600.000 4.533.333 66.666.667

taBel 7: Budget
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aarHus kommunes kulturBudget
Aarhus Kommunes budget og kulturbudget er opgjort 
som de økonomiske nettorammer. 

Aarhus Kommune har i 2011 et kulturbudget på 159 mio. 
kroner (21 mio. Euro). Dette svarer til knap 1% af Aarhus 
Kommunes samlede budget. 

Kulturbudgettet er opgjort eksklusiv udgifterne til biblio-
teker, folkeoplysning, støtte til amatørkultur og idræt. 

Biblioteksområdet i Aarhus Kommune har en økonomisk 
nettoramme i 2011 på 127 mio. kr. (17 mio. Euro). 

Udgifterne til folkeoplysning, støtte til amatørkultur og 
idræt under Sport og Fritidsområdet i Aarhus Kommune 
udgør i alt 121 mio. kr. (16 mio. Euro) i 2011.

Aarhus Kommunes budget omfatter på nuværende tid-
punkt årene til og med 2015. I fondens budget har vi afsat 
25 mio. kr. af programbudgettet til aktiviteter i 2018.
Formålet er at videreføre centrale aktiviteter efter kul-
turhovedstadsåret og sikre, at der er tid til at træffe po-
litisk beslutning om eventuel permanent videreførsel af 
aktiviteterne. Vi har dermed skabt et væsentligt strate-
gisk grundlag for de fremtidige politiske beslutninger 
om byens kulturbudget efter 2017.

Økonomisk disponering Mio. Kr. Mio. Euro 

Programrunde 1: Udvælgelse af strategiske projekter, der gennemføres 

i 2013-2018
2013 125 16,67

Programrunde 2: Udvælgelse af større projekter til 2017 Ultimo 2014 125 16,67

Programrunde 3: Udvælgelse af mindre projekter til 2017 Ultimo 2015 50 6,67

Disponeres ved de tre programrunder (300) (40)

Udviklingspulje 2013-2016 10 1,33

Pulje til officielle arrangementer 2015 & 2016 15 2,00

2018-pulje (til videreførelse af projekter i 2018) 2016 og 2017 25 3,33

Reservepulje 2013-2018 25 3,33

I alt 375 50

taBel 8: disPonering af Programudgifter
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taBel 9: aarHus kommunes kulturBudget

Almindeligt årligt budget 

for kultur i byen (1.000 Euro)

Løbende priser

Almindeligt årligt budget for 

kultur i byen (1.000 Euro) 

2011-priser

Almindeligt budget for kultur i 

byen i % af det samlede årlige 

budget for byen

2007 (-4) 17.484 19.886 1,04%

2008 (-3) 18.085 19.894 1,04%

2009 (-2) 19.617 20.649 1,01%

2010 (-1) 21.723 22.114 0,99%

2011 21.139 21.139 0,97%
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AARHUS KOMMUNE
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KOMMUNERNE I REGION MIDT

KULTURMINISTERIET

FONDE & SPONSORER

EU

AARHUS 2017 FOND

KULTURINSTITUTIONER
PARTNERE

REGION MIDTJYLLAND
REGIONALE EU

KOMMUNENS ORDINÆRE
DRIFTSBUDGET

KOMMUNENS 
ANLÆGSBUDGET

SPONSORER, FOND
EU PROGRAMMER

BYUDVIKLINGS-
PROJEKTER 
2012-2016

NYE UDVIDEDE KULTUR-
INSTITUTIONER 
2012-2016

KULTUR- OG UDVIKLINGS-
PROJEKTER
2012-2016

ADMINISTRATION, PR
& UDVIKLING
2012-2076

AARHUS 2017 
PROGRAM

FORSAT PROJEKTER OG
INITIATIVER
2018 +

ØKONOMI





26

ØKONOMI: ANlæGSPROjEKTER
 

ANLÆGS-

UDGIFTER

2012/2017

BELIGGENHED BYGHERRER ESTIMERET ANLÆGSBUDGET 

I DKKR.

ESTIMERET ANLÆGSBUDGET 

I EURO

FINANSIERING :
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AARHUS

Kunstinstitutioner

Godsbanen Aarhus  Aarhus Kommune. Realdania  115 mio.  15,3 mio

Promus. Aarhus  Aarhus Kommune  34 mio.  4,5 mio

Kulturinstitutioner

Børenkulturcenter Aarhus  Aarhus Kommune 

Multimediehus / Urban Media 

Space

Aarhus  Aarhus Kommune. Realdania og 

Realdania Byg 

 1.9 mia.  240 mio

Museer

Moesgaard Aarhus  Moesgård Museum  400 mio.  53,3 mio

Den moderne by Aarhus  Den Gamle By   200 mio.  26,6 mio

Byrum

De Bynære Havnearealer Aarhus  Privat  2,3 mia  306 mio

Byomdannelse Gellerup/

Toveshøj

Aarhus  Aarhus Kommune og Brabrand 

Boligforening 

 1 mia.  133

Lisbjerg ny by Aarhus  -  -

Elev Aarhus  -  -

ØVRIGE KOMMUNER

Kunstmuseer

Nyt Museum Jorn Silkeborg  Ejendomsfonden Museum Jorn  300 mio  40 mio

Randers Ny Kunstmuseum Randers  Randers Kunstmuseum  250 mio  33,3 mio

Vestjyllands Kunstpavillon Videbæk Ringkøbing  Foreningen Vestjyllands Kunst-

pavillon

 10 mio  1,3 mio
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Oplevelses- og formidlingscentre 

Havets Hus Grenaa Ejendomsfonden Havets Hus  200 mio  26,6 mio

Kraft Ringkøbing  Komiteen til etablering af 

KRAFT/ Anlægsfond 

 250 mio  33,3 mio

MCH Time World Herning  MCH A/S  310 mio  41,3 mio

North Sea Living Thyborøn  Fonden for Kystcentret Thy-

borøn

 150 mio  20 mio

Kreative væksthuse

Horsens Fængsel Horsens  Privat  150 mio  20 mio

NyMalt. Ebeltoft  Ejendomsfond  80 mio  10,6 mio

Væksthuset Arsenalet Viborg  7 mio  0,9 mio

Kulturarv og nye byrum 

Slagterigrunden Holstebro Privat/offentlig -

Kulturtorvet Silkeborg Silkeborg Kommune -

Tilgængelighed Viborg - 20,4 mio 2,72 mio

Idræt og bevægelse

Fodboldeksperimentarium Herning 15 mio 2 mio

Pulsparken Ry/Skanderborg 17,5 mio 2,3 mio

Arena Viborg Viborg -

Byudviklingsprojekter

Bymidteforbindelser Horsens  -

Randers 2017 Randers  -

Søtorvet Silkeborg  -

Viborg Baneby Viborg  -

 





Vores filosofi baserer sig på at igangsætte kommunikationsindsatsen i 2013 og invilvere 
borgerne fra dag et. Vi vil skabe en varig kommunikationsplatform for regionens kunst og 
kultur og bruge de første år på at opbygge partnerskaber. 

Året efter Kulturhovedstadsbegivenheden – dvs. 2018 – vil fungere som en test af vores 
strategi.  Målet er at sikre, at flere borgere sætter pris på kulturen, at flere borgere og 
besøgende vil tage del i regionens kulturbegivenheder, at flere turister vil besøge byen og 
at flere vil bosætte sig, finde arbejde her og skabe samarbejdsrelationer i byen. 

KOMMUNIKATION OG TURISME
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Vi præsenterer her vores overordnede tilgang til kom-
munikationsopgaven. I anden ansøgning vil vi præsen-
tere en egentlig kommunikationsplan.

erfaringen viser.....
Erfaringerne fra tidligere kulturhovedstæder er tydelig, 
når det gælder projektets enorme potentiale til at skabe 
et højere aktivitetsniveau i kulturhovedstadsåret. Medi-
edækningen i de lokale, nationale og internationale me-
dier stiger, og mange byer konstaterer en overvældende 
interesse blandt de lokale borgere samt et stigende antal 
besøgende. 

Kulturhovedstadsåret har en magnetisk kraft, som er 
særlig stærk umiddelbart efter åbningsbegivenheden.  
Hvis begivenhederne er af høj kvalitet, og den grundlæg-
gende kommunikation har været i orden, vil positive op-
levelser skabe en positiv indstilling hos publikum og 
medier, og der er skabt en positiv spiral. 

Vores udgangspunkt i forhold til PR- og marketingsop-
gaven er et solidt grundlag, for så vidt angår byens og 
regionens erfaringer med at afholde store arrangemen-
ter og begivenheder.  Vi har store festivaler, museer, 
koncert- og kulturhuse, som år efter år tiltrækker mange, 
mange besøgende.

Vores målsætning om 5 millioner besøgende kan umid-
delbart forekomme overdrevet, men vi kan også konsta-
tere, at det netop i sommer var muligt at tiltrække 
600.000 gæster til et udendørs kunstprojekt i Aarhus 
over 4 uger i juni – Sculpture by the Sea. Grundlæggende 
er kulturhovedstadsåret begivenheds- og oplevelsesdre-
vet, og de mange tusinde individuelle oplevelser vægter 
tungere end medierne.

Perioden, der går forud for kulturhovedstadsåret, er no-
get helt andet. Opbygningen af projektet foregår mange 
steder i en atmosfære præget af modsætninger, som 
kan påvirke selve projektets fokus og skabe unødvendige 
konflikter. Projektet forekommer i denne fase abstrakt 
og fjernt, og der vil altid være udfordringer omkring fi-
nansiering, enkeltpersoner, politisk opbakning – og ven-
tetiden synes uendelig. Risikoen er, at retorikken i en 
periode uden egentlige begivenheder bliver præget af 
overdrevent reklamesprog eller omvendt af en ensidig 
kritik.

Dette vacuum kan ikke fyldes af ord eller løfter. Det skal 
fyldes med oplevelser og engagement. Vi må kommuni-
kere gennem handling, ikke gennem løfter og ord. 

vi starter ikke Bare forBeredelserne i 2013 – 
vi starter Projektet i 2013 
Som det er beskrevet, bliver Aarhus 2017 opbygget over 
en fireårig forberedelses- og udviklingsfase i perioden 
2013-2016. Dette er også et centralt udgangspunkt for 
kommunikationsstrategien. Vi vil fokusere på at udvikle 
en stærk regional kunst- og kulturprofil, som skal være 
intakt efter 2017, og som skal støtte vores institutioner 
og deres projekter, således at de kan tiltrække nye publi-
kumsgrupper.  

Fra 2013 lancerer vi projekter, der skal kulminere i 2017. Vi 
ønsker ikke et fantomprojekt og venter derfor ikke til 
åbningsarrangementet i 2017. Det er væsentligt for os, at 
vi er synlige og aktive i årene forinden, og der afvikles 
projekter, der engagerer borgerne. Vi mener, at dette er 
den væsentligste form for kommunikation: Involvering, 
deltagelse og oplevelse. 

Vores mål i denne fase fra 2013-16 er at engagere 1 mio. 
besøgende i programmet og øge den generelle brug af 
regionens kulturaktiviteter med 10-15 %. 

Vores filosofi baserer sig på at informere, vække inte-
resse og inkludere. Vi vil møde borgerne på gaden, i den 
mobile container, på biblioteker, på skoler og i lokale for-
samlings- og kulturhuse. 

Kommunikationsstrategien skal udmøntes på fire arenaer: 

 ■ I det offentlige rum

 ■ I projekterne

 ■ På hjemmesider og sociale medier

 ■ I pressen og medierne

Samtidig med at vi løser kernekommunikationsopgaver, 
vil vi også forsøge at sprede information og kommunika-
tion via vores mange partnere med henblik på at maksi-
mere effekten af vores kommunikation. Disse partner-
skaber er centrale for vores strategi. Vores team skal løse 
denne opgave frem for at outsource den. Vi ønsker di-
rekte kommunikation og ser kommunikation som en in-
tegreret del af vores organisation og projekterne. 

Vi vil arbejde med temaet REHINK over fem år. Det er et 
tema, som kan bearbejdes og udvikles af andre. Rethink 
kan bruges som et udgangspunkt for projekter og i 
mange forskellige kontekster, eksempelvis har Kultur-
natten taget temaet til sig, sådan at temaet for Kultur-
nat 2011 er Rethink. Dermed forventes 15.000 besøgende 
at se byen fra et nyt perspektiv. 

KOMMUNIKATION
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1. at øge synligHeden af den kulturelle og 
kreative sektor i aarHus og region midtjyl-
land og skaBe PuBlikumsudvikling
Dette er en langsigtet udviklingsstrategi for perioden 
2013 til 2016. Kulturhovedstadsbegivenheden skal bru-
ges som platform til at sikre en stærk kultursektor, der 
efter 2017 har fået større opmærksomhed og støtte fra 
offentligheden og medierne. 

Publikumsudvikling har både et kvalitativt og et kvanti-
tativt aspekt. Vi har et generelt mål om at øge antallet 
af besøg til kulturelle aktiviteter. Desuden er vi opmærk-
somme på den udfordring, at næsten en tredjedel af 
befolkningen er ”kulturelt inaktive”, dvs. at de ikke be-
nytter sig af de offentligt støttede kulturtilbud. 

Vi vil forsøge at udfordre eksisterende adfærdsmønstre 
og skabe et bredere engagement i kunst og kultur.  

Vi forsøger også at præsentere nyskabende og oplevel-
sesmættede projekter, som involverer offentligheden og 
præsenterer kultur på nye steder – udenfor de traditio-
nelle kulturinstitutioner. 

Vi vil reklamere for kunsten og støtte institutioner, der 
formår at engagere nye publikumsgrupper.  

2. at sikre, at 2017 BegivenHederne rammer de-
res Potentielle målgruPPer Bredest muligt
Dette er den største udfordring for vores marketings- og 
kommunikationsstrategi, og opgaven skal løses med af-
sæt i vores første strategi. 

Vi har i første omgang anslået, at Aarhus 2017 kan til-
trække 5 millioner besøgende. Heraf forventes 4 mill. 
besøg i 2017 og 1 mio. i forberedelsesårene 2013-2016. 
Disse vurderinger tager afsæt i antallet og typerne af 
begivenheder, der indgår i programmet og de enkelte 
begivenheders kapacitet. 

Vurderingen baserer sig også på erfaringer fra tidligere 
kulturhovedstæder, herunder særligt besøgstallet i for-
bindelse med Kulturby ’96 i København samt besøgstal-
lene til Stavanger 2008, Linz 2009 og Liverpool 2008. 
Endelig baserer vurderingen sig på kortlægningen af 
kultursektoren i regionen samt resultaterne fra vores 
borgerundersøgelser.

Konsulentfirmaet COWI har udarbejdet en beregning, 
der baserer sig på besøgstal fra de seneste 20 års Euro-
pæisk Kulturhovedstæder. Beregningen tager også højde 
for kulturhovedstædernes budgetter og viser, at Aarhus 
2017 kan forvente at tiltrække 3,5 mio. besøg.

3. at udvikle aarHus’ og regionens internati-
onale Profil, tiltrække større oPmærksom-
Hed fra internationale medier og sikre et Be-
tydeligt antal nationale og internationale 
gæster. 
Vi vil samarbejde med VisitDenmark, vores regionale 
partner Midtjysk Turisme og den lokale turistorganisa-
tion Visit Aarhus med henblik på at udvikle kulturturis-
men.

Dette samarbejde er væsentligt både med henblik på at 
sikre et højt besøgstal i 2017 og på længere sigt. 

KOMMUNIKATION
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KOMMUNIKATION

fem faser
vores strategi udvikles i fem faser: 

fase 1: 2011-2013
udvikling af vores designformater 
udvikling af netværk 
fokus På regional udBredelse

fase 2: 2012-2014
Brugerinddragelsesaktiviteter

fase 3: 2015
lancering af den internationale strategi i 
midten af 2015

fase 4: 2016
lancering af en national og regional strategi 
for 2017 Programmet 

fase 5: 2017
åBning af informations- og velkomstcentre 
månedlige trykte Programmer 
regional tv- og radiokanal

ressourcer og Budget
Der er afsat 8,1 mio. Euro (61 mio. dkkr.) til PR, kommuni-
kation og marketing i budgettet over den seksårige pe-
riode 2013-2018.Det udgør 12 % af det samlede budget 
og dækker alle direkte kommunikations- og marketing-
udgifter, dog ikke lønudgiften til de medarbejdere i se-
kretariatet, der har ansvaret for kommunikation. 

Lige godt halvdelen af budgettet anvendes til markeds-
føring og kommunikationstiltag i Danmark. Den anden 
halvdel er afsat til international PR og markedsføring. 

Det er væsentligt at understrege, at vi forventer, at 
budgettet kan generere yderligere investeringer i kom-
munikationstiltag via de partnerskaber, der indgås på 
kommunikationsområdet med:   

 ■ kommunerne i Region Midtjyllnad

 ■ kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner

 ■ projektpartnere

 ■ Visit Aarhus og Midtjysk Turisme 

 ■ hotel- og transportbrancherne

 ■ større virksomheder

Vi forventer, at der i kommunikationsenheden i 2017-se-
kretariatet ansættes 2 medarbejdere i 2013 stigende til 6 
medarbejdere i 2016 og 2017 (i alt 24 årsværk over den 
seksårige periode). VI forventer endvidere, at de kom-
munale og regionale myndigheder udlåner medarbejdere 
til 2017-fonden, som også kan varetage kommunikati-
ons-, marketings- og PR opgaver. 

Endvidere vil vi udvikle netværk og partnerskaber med 
bl.a. en række danske medier, Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole og Via University College og derigennem 
understøtte kommunikationsopgaven. 
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strategi 1: værktøjskassen: Hjemmeside, elek-
tronisk nyHedsBrev, faceBook mv.
Vi har udviklet et midlertidigt brand for Aarhus 2017, som 
har fungeret over de sidste tre år. Dette brand er justeret, 
så RETHINK nu indgår som et tydeligt og dominerende 
tema. Vi har undladt at fastlægge en endelig grafisk 
profil for Aarhus 2017. I juni 2012 vil vi præsentere næste 
fase af vores design. 

Det siger sig selv, at vores hjemmeside og de sociale 
medier vil blive anvendt i processen frem mod 2017. Vores 
hjemmeside er i forbindelse med ansøgningen blevet 
relanceret og ændret. 

I forberedelsesfasen (2008-11) var vores målgruppe pri-
mært potentielle partnere og de mange deltagere i pro-
cessen. I denne anden fase gør vi hjemmesiden mere 
tilgængelig for en bredere målgruppe. 

Vi øger også frekvensen af vores nyhedsbreve (pt. ud-
sendes nyhedsbrevet en gang om måneden til 6.000 
personer) og vi linker til igangværende infrastrukturpro-
jekter og begivenheder, der har relation til Aarhus 2017.

Vi havde 5.000 unikke besøg på hjemmesiden i 2010 
(10.000 besøg i alt). Til dato har vi haft 10.000 unikke 
besøg i 2011 (i alt 15.000 besøg) med mere end 120.000 
sidevisninger. Vores mål for 2012 er 25.000 unikke besøg. 

Vores Facebookside blev etableret for 1 år siden. Vi for-
venter at implementere vores nye design og nye hjem-
meside i starten af 2013.

Vi udgiver i oktober 2011 den første udgave af et regionalt 
magasin, som vi planlægger at udsende to gange årligt i 
250.000 eksemplarer. 

strategi 2: involvering 
Vores mest effektive kommunikationsstrategi er at in-
volvere borgerne i projektet. 

Det genererer naturlig interesse, skaber bevidsthed om 
projektet og skaber ejerskab, hvilket udgør et væsentligt 
grundlag for arbejdet med at skaffe ambassadører for 
projektet. Samtidig udnytter vi eksisterende platforme 
og netværk. 

Vi har allerede involveret en lang række personer i vores 
proces og vil fortsætte hermed. 

Denne strategi er særlig relevant i projektets første år. 
Dvs. i årene 2012-2014, hvor projekterne udvikles, og hvor 
der gennemføres ”open calls”. Fra 2015 sker involverin-
gen i stadig stigende omfang via de konkrete projekter.

Vi forventer, at mindst 25 % af vores projekter baseres 
på direkte involvering af borgerne - i skoler, uddannel-
sesinstitutioner osv. Vi forventer, at mellem 25.000 og 
50.000 borgere vil blive involveret direkte i projekter på 
denne måde. 

strategi 3: 17 kontaktflader
Vi har etableret et strategisk partnerskab med bibliote-
kerne i regionen og forventer at kunne bruge bibliote-
kerne og deres hjemmesider som et centralt kontaktfo-
rum. 

Udgangspunktet herfor vil være en serie af mobile ud-
stillinger, der fra 2013 skal besøge 19 større hovedbiblio-
teker. I 2016 udvides dette til at omfatte alle 74 lokalbib-
lioteker.

 Fra 2015 vil Aarhus Kommunes nye hovedbibliotek ”Ur-
ban Media Space” være en ideel kommunikationscentral 
for vores projekter. Det nye bibliotek forventes at få 
mere end 1 million årlige besøg. 

Med 2,4 mill. besøgende på bibliotekerne i Aarhus og 4,8 
mill. besøgende i resten af regionen, udgør bibliotekerne 
en ideel platform, idet 65 % af befolkningen bruger bib-
liotekerne. 
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strategi 4 : moBilt outreacH - container 
Vores 2017 container anvendes igennem hele perioden 
som præsentations- og mødeplatform. 

Vores vision er at opbygge en serie af mobile containere, 
som kan bruges hver for sig og sammen. De kan bruges 
hele året. 

Containerne vil blive placeret forskellige steder og vil 
fungere som arbejdssted, café, workshop-lokale og mø-
dested.

Vi forventer at kunne dække 6 til 12 forskellige steder i 
regionen hvert år på denne måde og vil placere vores 
container synligt for at gøre opmærksom på begivenhe-
der, byfornyelser og byggeprojekter.

Containeren skal også bruges til lokalsamfundsprojekter, 
som også er en del af 2017. 

Vi vil bruge containerne til at præsentere vores projekter 
i Danmark. Containerne forventes også anvendt til ”ur-
ban camping” rundt i Europa – vi starter i Bruxelles i juni 
2012. 

strategi 5:  offentlige BegivenHeder i 2013- 2016
Fordi vi støtter projekter under 2017-programmet alle-
rede fra 2013 har vi en naturlig platform til at skabe 
kontakt til mange forskellige grupper af befolkningen. 
Disse platforme skabes bl.a. gennem støtte til festivaler 
og nye konferencer, hvor aktiviteterne bygger op til 2017.

Projekter er beskrevet i afsnittet om programmet. Pro-
jekterne omfatter:

- 15-20 festivaler over fem år – dette giver mulighed for 
at komme i kontakt med ca. 500,000 besøgende  

- 10-15 store konferencer med et gennemsnitligt forven-
tet deltagerantal på 5.000 

- 10-15 store projekter, som lanceres i årene op til 2017 

- mange nye kulturelle institutioner og scener (der er 
planlagt i alt 24) skal bruges som store informations-
platforme i 2017. Disse åbner løbende igennem hele pe-
rioden og vil skabe nye kommunikationsmuligheder 
gennem hjemmesider, mediedækning og besøgende.

strategi 6: kunstkamPagne og kamPagne for at 
øge den kulturelle moBilitet i Hele regionen
Som en del af vores program og udviklingsstrategi i 
årene 2013-2016 har vi planlagt at støtte kulturinstitutio-
ner i at udvikle nye publikumsstrategier.

Vores mål er at forbedre kunstsektorens evne til at til-
trække, fastholde og udvikle publikum, i særdeleshed de 
befolkningsgrupper, som er ”kulturelt inaktive”, og som 
udgør op i mod 30 % af regionens befolkning. 

Vi vil også afprøve strategiske marketingsmetoder. 

Målet er at øge det samlede publikumstal med 15-20 % 
årligt over en treårig periode. 

Nye partnerskaber med aktører i transportsektoren, f.
eks. Movia, Arriva og MidtTrafik og de regionale medier 
skal bidrage til at øge den regionale mobilitet, når det 
gælder kunst og kultur. 

Vi har planer om at lancere et markedsføringssamar-
bejde med museerne i regionen, med regionens teatre 
og regionens festivaler. Partnerne er bl.a. Visit Aarhus, 
Midtjysk Turisme, Midtjyske Medier,  Midt Trafik, DSB, 
Movia, Arriva.
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strategi 7: en regional Portal for kunst og 
kreativtet
En ny regional kulturportal skal lanceres i 2014. Denne 
skal udvikles sammen med regionale netværk bestående 
af institutioner og festivaler og skal præsentere kunst, 
kultur og kreative aktiviteter i regionen.  

Portalen er en central del af vores strategi med henblik 
på at øge besøgstallet til kulturelle aktiviteter og på at 
skabe projekter, der baserer sig på en høj grad af involve-
ring og deltagelse. Endelig skal portalen være en plat-
form for underportaler for professionelle kunstnere og 
professionelle entreprenører.

Vi arbejder i den forbindelse sammen med  forskellige 
regionale kunstmedier: Gaffa (musik), Kunsten.Nu (bil-
ledkunst)  såvel som med regionale kunstnetværk. 

strategi 8: BegivenHeder og PuBlikum i 2017
Vores mål er at tiltrække 5 mio. besøgende til 2017-begi-
venheder i årene 2013-2017. 

Heraf forventer vi 4 mio. besøgende i 2017 og 1 mio. i de 
fire år forinden. 

de 5 mio. Besøg forventes fordelt således
 ■ - 1.5 mill. besøg til store gratisarrangementer, der foregår 

udendørs. 

 ■ - 1.5 mill. besøg til programmets hovedudstillinger, galle-
rier og museer

 ■ - 1,5 mill. besøg til dans, teater, performance, koncerter og 
festivaler

 ■ - 0,5 mill. besøg i form af deltagelse i workshops, semina-
rer, konferencer og lokalsamfundsaktiviteter

Store offentlige events vil fungere som en central kon-
taktflade til den brede offentlighed. Vi vil målrette vores 
markedsføring mod denne gruppe. 

Det andet begivenhedsniveau vil primært bygge på eksi-
sterende kulturinstitutioner, festivaler, koncerthaller og 
teatre og udvikles med afsæt i partnerskaber og med 
professionelle kunstinstitutioner. Udfordringen er at ud-
vide publikumsantallet. Vores mål er en forøgelse på 15-
25 %.  

Den tredje strategi har fokus på at aktivere offentlige 
platforme, f.eks. lokalbiblioteker, skoler, eksisterende 
netværk, sportsklubber, universiteter, foreninger, aften-
skoler etc. 

Endelig målrettes en række konkrete rethink- projekter 
via en strategi, som sætter fokus på f.eks. workshops og 
seminarer i programmet. 

strategi 9: de sociale medier
Vi forventer, at de sociale medier vil spille en stadig 
større rolle i kommunikationssammenhænge, og de so-
ciale medier vil derfor også være en naturlig platform for 
kommunikationen om Aarhus2017. 

Vi forventer, at disse medier vil være særligt væsentlige i 
takt med, at programmets begivenheder og projekter 
udvikles. Det er således også forventningen, at der ud-
vikles uafhængige og mere eller mindre autonome plat-
forme, som udvikles uformelt. 

Vi kan allerede konstatere, at der er opstået 20-25 grup-
per i løbet af forberedelsesprocessen, som bruger Face-
book, og som har etableret projekthjemmesider ad 
denne kanal. Disse grupper er især repræsenteret af 
unge, men også internationale kontakter.
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With Aarhus

With Aarhus is an invitation using the “us” in Aarhus. The visual identity reflects the fact that city wide 

collabo ration is one of Aarhus’ biggest strengths. And we want to open our tight-knit network to 

others. We are internationalising our approach and inviting international workers, students,  

companies and tourists to experience our approach to achieve their goals and to progress in which-

ever way they want, with us.

Therefore we have added an explicit call to action into the visual identity. 

Whenever you do something with Aarhus you do it with us. This statement is very welcoming and 

opens up the visual identity for customization. It is very easy to combine this statement with an  

existing campaign, slogan, cause etc.
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AArhus kommunes brAnding strAtegi & 2017

Det er afgørende, at der sikres sammenhæng og synergi mellem Aarhus 2017 og Aarhus kommunes brandingstrategi.
Kommunen har netop vedtaget en ny brandingstrategi, som bygger på mange af de samme kvaliteter, der præger Aarhus 2017‘s tænkning.
Et væsentligt element er, at det indbyder til et naturligt samspil, som kan ses af de valgte eksempler.

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Aarhus Kommunes kommunikationsafdeling, Visit Aarhus og Aarhus 2017 omkring den 
samlede kommunikationsstrategi for at sikre, at de initiativer, der tages af de tre partnere, koordineres.
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AKTIVITETER                                                                                      Antal projekt Events pr. 

projekt

Events i alt Besøg pr. 

event

Besøgende 

i alt

Gratis/Entre

Events 12 1 12 50.000 600.000 G

Udendørs udstillinger/events 6 60 360 2.000 720.000 G

Ruter/stier/besøgssteder 12 1.000 1.000 600 600.000 G

EVENTS IALT 30 1.372 1.920.000

Store udstillinger 30 100 3.000 200 600.000 E

Mindre udstillinger 60 100 6.000 100 600.000 E

BILDENDE KUNST 90 9.000 1.200.000

Scene Produktioner 25 30 750 200 150.000 E

Turné 25 20 500 400 200.000 E

Koncerter store 10 1 10 25.000 250.000 E

Koncerter mellem 50 1 50 2.000 100.000 E

Koncerter små 50 1 50 250 12.500 E

Festivaler 20 50 1.000 250 250.000 E

Litteratur 5 20 100 200 20.000 E

Film 5 20 100 200 20.000 E

PERFORMING ARTS / MUSIK 190 2.560 10.002.500

Idræt ude 10 30 300 1.000 300.000 G

Idræt inden døre 10 10 100 1.000 100.000 G

IDRÆT IALT 10 400 400.000

Lokale arrangementer 20 50 1.000 200 200.000 G

Skoleprojekter 10 200 2.000 100 200.000 G

Børneprojekter 10 20 200 200 40.000 G/E

Foreningsprojekter 10 20 200 100 200.000 G/E

LOKALE PROJEKTER 50 3.400 640.000

Konferencer, seminarer  messer mv. 50 5 250 1.000 250.000 G/E

Workshops /læring 100 5 500 50 25.000 G/E

KONFERENCER / WOKSHOPS 100 500 275.000

I ALT 450 17.500 5.100.000

AARhUS 2017 - OFFENTlIGE AKTIvITETER
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TURISME

Det har vist sig, at Kulturhovedstadsprojektet er en ef-
fektiv platform for at øge kendskabet til værtsbyerne og 
for at tiltrække turister -  ikke kun til selve året, men 
også efterfølgende.  Det skaber en naturlig synergi med 
de bestræbelser, der i forvejen gøres på turismeområdet, 
og udover den oplagte mulighed at benytte disse auto-
matiske effekter, forsøger Aarhus 2017 også at finde nye 
turistformater. Vi derfor haft fokus på turismen, og der 
er blevet udført en kortlægning på basis af eksisterende 
nationale og lokale rapporter og analyser. 

Turismen i Region Midtjylland står i et kritisk vadested – 
med mange ressourcer og muligheder, men med svig-
tende resultater. 

Stagnationen skyldes ikke mindre efterspørgsel efter 
den type turismeprodukter, som regionen tilbyder. Dan-
skerne og andre nordeuropæere rejser mere end nogen-
sinde både privat og i jobsammenhæng.

Fire problemstillinger kan fremhæves. Den ene er mang-
lende synlighed, hvor selv regionens stærkeste aktører 
har svært ved at løfte en international markedsfø-
ringsindsats. Dernæst er værdikæderne svage og der er 
kapacitetsproblemer på hotelområdet og med hensyn til 
kongresfaciliteter. Endelig er der en svag tradition for 
planlægning af turisme.

Samtidig har regionen et stort potentiale med et bredt 
udbud af attraktioner, en attraktiv natur, mange meget 
loyale gæster og en åbenhed overfor nytænkning.

Dette giver muligheder for at skabe ny turismemæssig 
vækst ved at øge omsætning på eksisterende gæster og 
satse på erhvervsturister (især kongresser). 

turismen Prioriteres med tre Partnere
For Aarhus 2017 er det et prioriteret indsatsområde at 
bidrage til en gentænkning af turismeområdet på alle 
niveauer, og strategien for turisme vil primært bygge på 
en alliance med tre partnere. 

Midtjysk Turisme har udarbejdet en ny regional strategi 
for turisme for 2011 – 2015. Strategien er godkendt af 
Regionsrådet, og der er afsat 200 millioner kroner (26,6 
mio. euro) til gennemførelse af ??strategien over en 
femårig periode.  I anden fase af strategien (2015-2018) 
er kulturhovedstadsprojektet for 2017 medtaget som en 
specifik strategi.

For Aarhus har Visit Aarhus udarbejdet en strategi for 
byturisme for 2012-2017. Strategien er blevet vedtaget af 
byrådet, der har afsat et betydeligt driftsbudget der er 
blevet suppleret med ekstra midler fra regionen, som led 
i den samlede regionale strategi.

Et tredje aspekt er Aarhus Kommunes nye internationale 
branding-strategi, som vil blive udviklet og implemente-
ret i løbet af de næste par år. Et særligt budget er afsat 
hertil, og strategien vil blive gennemført af kommunika-
tionsafdelingen i Borgmesterens afdeling.

Ved siden af budgettet fra Regionsrådet har kommu-
nerne afsat midler til turisme i deres budgetter:

Aarhus 2017 er indarbejdet i alle tre strategier som et 
stærkt prioriteret indsatsområde.

Vores partnere respekterer kulturhovedstadsprojektets 
uafhængige status og støtter de mål, strategiske sats-
ninger og temaer, som Aarhus 2017 bygger på.

I samarbejdet kan Aarhus 2017 derfor fastholde sin 
unikke status og brand, så vores kommunikation og 
markedsføring kan fungere i sammenhæng med disse 
strategier.

Synergien mellem de tre strategier har åbenlyse poten-
tialer.

De mere langsigtede strategier, både understøtte vores 
ansøgning om at blive kulturhovedstad, og vores mar-
kedsføring af de internationale projekter, men tilsam-
men vil de også udgøre den stærke fælles kommunikati-
ons- og brandingplatform, der er så desperat brug for, 
hvis den nuværende mangel på international medieop-
mærksomhed og stagnationen i den internationale tu-
risme skal rettes op.

Den klare tendens for byen er en støt faldende interna-
tional turisme interesse på grund af manglende samord-
nede strategier, sporadiske markedsføringstiltag og 
manglen på kulturaktører fra den kulturelle sektor, der 
satser internationalt.

Vores egne analyser har klart peget på det manglende 
engagement fra den kulturelle sektor i international 
marketing / kommunikation.. 

Ser man på mængden af begivenheder, antallet af museer 
og aktiviteten i byen, er potentialet som kulturel destina-
tion til stede, men det udnyttes langt fra fuldt ud.

I denne sammenhæng giver Aarhus 2017 en perfekt mu-
lighed, for at sætte fokus på og støtte individuelle projek-
ter og arrangementer, som er relevante for såvel niche- 
som mainstream publikum og internationale målgrupper.
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Vores internationale strategi for turismen vil blive udvik-
let i 2013 - 2015, og vi sigter mod at lancere vores inter-
nationale kampagne i midten af ??2015, hvor program-
indholdet for de store programbegivenheder ligger klar.

turisme i regionen:

omsætning:  
12 mia. dkkr (1,6 mia euro) - 1,1 % af regionens 
økonomi

Beskæftigelsen i regionen (2008):  
15.000 joB – 2.2 %

regional strategi for turisme og aarHus 2017
Den regionale turismepolitik bygger på Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inkluderer 
vækstmodeller, hvor en ansvarlig udnyttelse af ressour-
cerne vil sikre den fremtidige generation af rettigheder 
til velfærd og vækst. Endvidere bygger strategien også 
på ”En ny turismepolitik for Europa – verdens førende 
rejsemål”, med retningslinjerne „ansvarlighed, bæredyg-
tighed og kvalitet“.

Siden 2010 har det i Danmark været Regionerne, der har 
haft ansvaret for udvikling og koordinering af turismen i 
Danmark. Opgaven er at sikre, at turismen har et klart 
fokus, har klare strategiske mål, og at der opbygges alli-
ancer om turismeindsatsen i regionen.

Kulturhovedstadsprojektet Århus 2017 passer særligt 
godt sammen med tre af de regionale temaer for tu-
risme:

 ■  1. tema, erHvervsturisme
Erhvervsturismen har fokus på uddannelse og forskning 
(konferencer og møder), erhverv (messer, konventioner) 
og netværk (møder, seminarer, konferencer). Århus og 
Herning er i fokus i denne strategi. Denne strategi passer 
til og understøtter planlagte europæiske netværk i Aar-
hus 2017 og de internationale temakonferencer, der af-
holdes i perioden 2013-2017.

fakta: ICCA har i en årrække opgjort antallet af inter-
nationale foreningsmøder i en lang række byer i verden. 
Her er Århus i den seneste måling nummer 111 på listen 
med 14 møder, mens København er nummer 11 med 82 
møder.

 ■ 2. tema: 
Underholdning og kultur. Der fokuseres på udvikling af 
regionale museer, festivaler og besøgscentre. 

Aarhus 2017’s planlagte eventstrategi og mange af de 
planlagte edutainment projekter (med miljømæssige, 
historiske og kulturelle temaer), som er ved at blive op-
bygget i løbet af de næste fem år, skal alle passe ind i 
denne strategi.

fakta: 43 pct. af de 4- og 5-stjernede attraktioner i 
provinsen ligger i Region Midtjylland 

fakta: Destinationerne ved Vestkysten i regionen 
trækker alene 26 pct. af samtlige udlændinges feriehus-
overnatninger i Danmark.

 ■ 3. tema: storByen / modernitet
 Temaet vil igen have Århus som det centrale fokusom-
råde, og med Aarhus 2017 som en årelang international 
begivenhed vil det klare centrale omdrejningspunkt blive 
storbyoplevelser bygget op omkring historie og kultur.

Den første fase af denne strategi vil være 2013 til 2015. 
Den anden fase, dvs. 2016-2019 omfatter 2017, men skal 
sikre et solidt opbygget, langsigtet perspektiv.

Planer for den anden fase vil blive forberedt i 2014, og 
det forventes, at Regionsrådet vil afsætte et betydeligt 
budget for denne periode. I den anden fase af planen, 
forventer vi, at Århus 2017 vil være indskrevet som en 
særskilt strategi.

fakta: Århus er aktuelt den næstdyreste hotelby i 
Norden, kun overgået af Bergen.
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aarHus 2017 og turismen
1. Turister som nye kulturbrugere Når vi ser på den eksi-
sterende platform for klassisk sommerhusturisme, er 
den stærk langs vestkysten og i det østlige område 
(Djursland). Vores region har i øjeblikket 8,7 millioner 
overnatninger årligt. Målet er at øge dette til 10 millioner 
i 2015. De besøgende er primært sommerhusgæster og 
kommer primært fra Tyskland, Norge, Sverige og Hol-
land.

Der er et stort uprøvet potentiale for at tiltrække disse 
turister til kulturelle arrangementer og aktiviteter, og der 
er en generel manglende interesse, manglende kommu-
nikationsplatform og manglende strategisk planlægning 
fra kultursektorens side for dette mulige nye publikum. 
Kun få kulturinstitutioner har budgetter, som er afsat til 
international markedsføring.

Aarhus 2017 og Midtjysk Turisme samarbejder om pro-
jektet ”Fremtidens Turistinformation” i forhold til 
delindsatsen ”Sammenhængskraft i turismen”, hvor 
Aarhus 2017 er omdrejningspunkt for igangsætning og 
gennemførelse af aktiviteterne. Her vil de regionale mu-
seer, store kulturhuse og festivaler blive inddraget for at 
udvikle kulturturisme i regionen. Vi forventer omkring 
50-75 lokale partnere i dette projekt. (Finansieret af re-
gionen med medfinansiering fra EU Socialfond).

Vi vil fokusere på målgrupper fra Tyskland, de nordiske / 
baltiske lande, Holland og Storbritannien som vores vig-
tigste mål for kulturturisme.

 ■ erHvervsturisme
Erhvervsturismen omfatter faglige møder konferencer, 
seminarer osv. Vi vil benytte vores tematiske RETHINK 
koncept til at tiltrække eksisterende netværk, der ønsker 
at anvende temaet til at udvikle større konkrete arrange-
menter og konferencer. Vi vil samarbejde med vores 
store konferencesteder, fx HMC Herning og Kongres-
kompagniet i Aarhus, om at tiltrække relevante og rela-
terede begivenheder til byen og til regionen.

Aarhus 2017 vil især se på de stærke sektorer, der er i re-
gionen, og hvor der er der naturlige tematiske synergier 
til erhvervsturismestrategien; sundhedssektoren, ener-
gisektoren, IT-sektoren, arkitektur- og anlægssektoren, 
miljøområdet og naturligvis kunst- og kultursektoren. 
Aarhus 2017

 ■ kulturturisme i 2017
Vi vil naturligvis bruge programmet for 2017 som et 
særligt tiltag for at tiltrække international opmærksom-
hed og besøgende, ligesom vi vil benytte de tiltag, der 
udvikles i de forberedende år. Derudover vil vi også bruge 
internationale medier, netværk og virksomheder og in-
stitutioner med internationale relationer samt danske 
ambassader og officielle netværk.

 

aarHus 2017 
en redefinering af turismeBegreBet og mulige 
nye initiativer
Vi har deltaget i udviklingen af den nye turismestrategi 
for Visit Århus og støtter den ny definition af turisme, 
der som et altomfattende begreb dækker alle former for 
besøgende: Studerende og lærere, internationale med-
arbejdere og ferie- og fritdsturister.

Turismen er således defineret med den størst mulige 
grænseflade mellem det lokale og det ikke-lokale og det 
internationale, hvilekt giver et andet perspektiv for, 
hvordan man griber turismeområdet an.

Den strategi, som Aarhus 2017 har for at invitere Europa 
til at deltage i vores gentænkningsproces, vores Rethink-
laboratorium, er et forsøg på at se Aarhus som en euro-
pæisk / international platform i stedet for som en „be-
søgsattraktion“ i ordets egentlige forstand. Det 
medfører, at Aarhus 2017 vil understøtte arbejdet for, at 
byen bliver en naturlig europæisk platform, snarere end 
at begrænse vores politik til støtte af arrangementer, der 
tiltrækker besøgende.

Naturligvis er begivenheder og projekter vigtige elemen-
ter i denne strategi, men nok så vigtigt er det, at arran-
gementer og projekter ikke blot ses som enkeltstående 
og kortvarig underholdning, men som begyndelsen på 
langsigtede relationer - personlige, praktiske og profes-
sionelle.

Turismedefinitionen er også baseret på princippet om en 
åben by. Fra et rent konceptuelt synspunkt vil vi gerne 
gøre vores besøgende til deltagere, eller se dem som 
midlertidige borgere.
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Som en del af vores ambitioner vil Aarhus 2017 gerne 
udvikle nye aspekter af turisme - eller faktisk nytænke 
turismen.

Aarhus 2017 ser stigende mobilitet i Europa som særde-
les væsentlig, ligesom vi ønsker at støtte bruger-genere-
rede og brugerdrevne netværk og strukturer, der kan 
udvikle bæredygtig mobilitet.

 Vi finder, at mange af de modeller, vi har haft tidligere, 
såsom venskabsbyer, EU-skoleudvekslingsprogrammer, 
job swaps,  ”klasse swaps”, ”foreningsswaps” og så vi-
dere, stadig er interessante som udviklingsprogrammer 
med det enkelte menneske i centrum.

Hertil kommer de traditionelle sommerlejre, højskoler og 
kollegier, som alle kan tilbyde både perfekte værtsfacili-
teter og omgivelser for kreative projekter med internati-
onal deltagelse.

Vi er naturligvis fuldt ud klar over potentialet, som nye 
medier og online-fællesskaber giver for at bygge forbin-
delser på mange niveauer. Vi vil gerne udforske disse 
muligheder for at opbygge relationer via de virtuelle 
platforme.

aarHus 2017 ønsker at indgå i at udvikle og 
teste nye former for Besøgs- og udveks-
lingsstrukturer

 ■ Vi vil samarbejde med VIA University og internationale 
partnere og inddrage alle mulige former for modeller, ud-
veksling og mobilitet. Eksempelvis:

 ■ - Grøn turisme, hvilket er naturligt, da vi er ved at udvikle 
grønne kort, grønne guider og grønne ruter i vores region, 
der forbinder til både økogårde og -miljøer, virksomheder 
og restauranter. Dette vil blive baseret på ”Go green” pro-
jektet, der er omtalt i kapitel 2.

 ■ - Ungdom - bygges op omkring unge, der tilbyder at være 
værter for unge fra Europa i udvekslingsprogrammer, i 
samarbejde med skoler og ungdomsorganisationer

 ■ - ”Slum by”, hvor der ses på konceptet for midlertidige 
byer, som bl.a. er opstået på de mange rockfestivaler, hvor 
folk bor i 2-3-4 dage. I arbejdet kan der med fordel skabes 
en ny æstetik for disse midlertidige byer. 

 ■ - Hjem til hjem-ideer, et program der appellerer til folk om 
at komme på besøg, „låne en sofa“, smage hjemmelavet 
dansk mad. 

 ■ - Opsætning af mikrohoteller på steder som Gellerup, der 
kan bruges som projekter for integration og medvirke til at 
skabe velvilje og kommunikation.

samarBejde med ecoc
Vi planlægger et samarbejde med en række europæiske 
kulturhovedstæder for at optimere fælles platforme og 
opbygge internationale pressekontakter, internationale 
kontakter til rejsearrangører, netværk og organisationer. 
Især vil det være værdifuldt at bygge videre på de nordi-
ske erfaringer fra Turku og Tallinn i 2011 samt Riga og 
Umeå i 2014.

Også både Plzen i 2015 og San Sebastian og Wroclaw i 
2016 planlægger vi at samarbejde med, hvilket naturlig-

vis også gælder Cypern 2017 og fremtidige kulturhoved-
stæder.

udenrigsministeriet
Vi forventer at etablere en række vigtige kontakter til 
internationale medier via Udenrigsministeriet, i særde-
leshed til de europæiske lande, USA, Japan, Kina og 
Rusland / Skt. Petersborg.

oPsøgende initiativer
Vi planlægger at samarbejde med en række regionale 
partnere, som er aktivt engageret i den internationale 
markedsføring. Disse partnerskaber vil bygge på fælles 
referencepunkter til individuelle partnere, som forholder 
sig til vores projekt og temaer. I Aarhus var der i 2010 
godt 5500 internationale studerende og omkring 4.300 
fagfolk, der arbejder på midlertidige kontrakter i vores 
virksomheder. Aarhus sprogskole LærDansk har løbende 
over 2.200 studerende fra 160 lande, heraf ca. 50 % fra 
EU-lande.

De fleste af disse er medlemmer af vores International 
Student Association, International Community eller 
LærDansk, som alle tre er samarbejdspartnere i Aarhus 
2017.

Besøg til aktiviteter i de fire geografiske 
områder
Her opgøres besøg til aktiviteter i de enkelte områder på 
basis af, hvor publikum stammer fra. Her kan man se en 
tydelig tendens til at Aarhus sandsynligvis vil tiltrække 
en større andel af besøg fra Danmark og fra udlandet 
samt de øvrige regionale områder. I denne model regnes 
der med, at 56 % publikummer deltager i aktiviteter i 
Aarhus, ca. 30 % i de 5 andre aktiviteter, samt 8 % og 6 
% i aktiviteter i Midtjyske og Østjyske kommuner.
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Aarhus ligger ikke midt i Region Midtjylland, men hovedparten af regionen er dog ikke mere end to timers 
kørsel fra Aarhus. Transportvejene vil være forbedret i 2016, når en ny motorvejsforbindelse forbinder Aarhus 
med Herning og det vestlige Jylland. Med undtagelse af Holstebro findes alle regionens største byer inden for 
en køreafstand af lidt mere end en time. Dette gælder også for Aalborg i nord og for Trekantsområdet i syd, 
begge uden for regionen.

I de senere år bruges Storaarhus, Østjysk Bybånd og Den Østjyske Millionby stadig oftere som en betegnelse 
for et samlet byområde med omkring 1,2 mio. indbyggere, hvor Aarhus fungerer som naturlig hovedby.

Fra Aarhus Lufthavn er der forbindelse til flere europæiske lande. Øvrige internationale lufthavne findes i 
Aalborg og Billund, lidt over en times kørsel fra Aarhus.

Der er togforbindelse i både nordlig, sydlig og vestlig retning, og togene afgår normalt en eller to gange i ti-
men. Der er flere daglige afgange til Hamburg (4-5 timer) og Berlin (6-8 timer) i Tyskland. I 2015 åbner byens 
nye letbane, som både vil forbedre transportforholdene i indre by og skabe hurtige forbindelser til forstæder 
og landdistrikter.

Fra havnen afgår hurtigfærger til Sjælland flere gange hver dag. Og selvom Aarhus ikke er nær så velbesøgt 
som København, når det kommer til krydstogtturisme, har byen i de senere år oplevet en støt vækst på om-
rådet. To lystbådehavne findes blot få hundrede meter hhv. nord for og syd for bymidten.

Hotel og overnatningskapacitet.

Den nuværende kapacitet inden for hotelområdet er omkring 1.600. Men en bølge af investeringer i hotel- og 
konferenceinvesteringer vil betyde at byen i 2013 har lidt over 2.000 sengepladser. Og i 2015 vil den samlede 
hotelkapacitet være mindst 2.400, hvis vi inkluderer de projekter, som er planlagt, godkendt, og som har of-
fentliggjort deres fremtidige kapacitet.

Byerne Randers, Horsens og Silkeborg, som alle ligger omkring 40 minutter fra Aarhus centrum, har en samlet 
kapacitet på omkring 1.700 hotelpladser.

// OM TRANSPORTMUlIGhED OG TIlGæNGElIGhED
TURISMENS INFRASTRUKTUR
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Vi ville foretrække at fuldføre analysen og samtidig se på muligheder og trusler, som tegn på en fremtidig 
tilstand. Vi vil dog forsøge at være specifikke, klare - og ærlige.

I vores ansøgning har vi bestemt ikke afholdt os fra at fremhæve de positive aspekter af vores by/region i 
vores ansøgning og har heller ikke undladt at understrege de potentielle udfordringer vi står overfor.

vORES TI STØRSTE STyRKER

 ■ 1. en Proces med involvering
Vores projekt har været og vil fortsat bygge på en inddragende og inkluderende proces, som har været seriøs, 
strategisk, og som har leveret nødvendige projekter. Vi har testet forskellige inddragelsesmetoder, og vi er 
klar til at indgå i processer med borgere i lokalsamfundene, studerende, kommende kunstnere, kulturelle in-
stitutioner, græsrodsorganisationer, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kolleger og store virksomheder. Vi 
har dokumenteret, at vores proces er nøglen til ??vores projekt, og vi har dokumenteret, at vi kan håndtere 
denne integrerende arbejdsmetode, og der ligger dokumentation for den respons og de input, der allerede er 
kommet, og som har resulteret i konkrete projekter og initiativer.

 ■ 2. et ideelt tidsPunkt for Byen og regionen
Den rigtige timing er nøglen til succes, netop fordi et projekt som ECoC skal være i stand til at kickstarte og 
støtte processer samtidig med, at det ikke må begrænses af andre dagsordener, der kan tage fokus fra pro-
jektet og således modvirke hensigten. ECOC projektet kommer på det tidspunkt, der er det rigtige for byen og 
regionen, hvor der er en vilje til at investere, til at udfordre og til at forandre. Der er en politisk vilje til at lade 
kulturhovedstadsprojektet blive en drivende faktor, og ECOC kan derfor blive nøglen til et forandringsklima for 
de næste ti år.

 ■ 3. langsigtede Projekter Bygges oP over 4 år.
Vores projekt opbygges i flere faser, enten af nødvendighed eller af strategiske årsager med henblik på at 
sikre både synergi og langsigtede virkninger. Dette er også en egnet periode til kapacitets- og kvalitetsudvik-
ling, engagement og test af metoder.

 ■ 4. engagementet i langsigtede synergier
Projektet er klart knyttet til en række langsigtede strategier på flere niveauer.

De enkelte magistratsafdelinger i Aarhus Kommune (erhvervs- og byudvikling, børn og unge, teknik og miljø, 
sundhed og omsorg, sociale forhold og beskæftigelse, kultur og borgerservice) har alle deltaget i processen og 

//STyRKER vED vORES ANSØGNING
STyRKER OG SvAGhEDER
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bidraget aktivt med projekter og vil investere egne projekter og budgetter, der relaterer til vores temaer og 
knytter projektet til deres egne langsigtede strategier.

Vi har argumenteret for, at dette projekt har været tænkt som en uafhængig og også som en integreret 
strategi. Vi mener, at dette er muligt. For at fastholde en position mellem byen og verden udenfor – for at 
støtte og udfordre - og for at skabe en forandringsproces på lang sigt.

 ■ Strategi for børn og unge

 ■ Strategi for borgerskab og integration

 ■ Strategi for forretningsudvikling

 ■ Strategi for den første arkitekturpolitik for byen og for de offentlige rum

 ■ Strategi for turismen

 ■ Strategi for kultur, biblioteker, sport og fritid

Organisationsmæssigt vil en tværfagligt sammensat følgegruppe sikre, at de indbyrdes relationer mellem 
magistratsafdelingerne og projektet også vil fungere på langt sigt.

I 16 af de øvrige 18 kommuner vil projektet bygge på tre allerede etablerede samarbejder, organiseret i kultur-
aftaler med Kulturministeriet:

 ■ Kulturregion Østjysk Vækstbånd: Viborg, Randers, Silkeborg og Horsens

 ■ Kulturregion Midt- og Vestjylland: Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Lemvig, Struer, Herning og Holstebro

 ■ Kulturring Østjylland: Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Skanderborg og Odder

I Region Midtjylland er følgende strategiske indsatsområder og initiativer samarbejdet og indarbejdet i Aarhus 
2017:

 ■ turisme-strategi (Midtjyske Turisme og Visit Aarhus)

 ■ strategi for erhvervsudvikling

 ■ strategi for kreative erhverv

 ■ strategi for den kulturelle sektor

 ■ strategi for fødevarer

Aarhus 2017 og repræsentanter fra regionen og fra kommunerne deltager i vores regionale styregruppe.

//STyRKER vED vORES ANSØGNING
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 ■ 5. en særdeles stærk kulturel infrastruktur
Den eksisterende kulturelle infrastruktur i byen / regionen er særdeles veludviklet. Dette er beskrevet i detal-
jer i Kapitel 1. Muligheden for at præsentere store programmer på tværs af alle kunstarter, herunder kultur-
centre, museer og festivaler og også i stor skala konferencevirksomhed, koncerter, messer osv., er absolut 
tilstrækkelig. Vi er også sikre på, at den infrastruktur, vi fremhæver, er motiveret for at deltage i Aarhus 2017 
og vil investere arbejdskraft, teknisk og logistisk støtte, medier og kommunikationsplatforme og ikke mindst 
- ideer.

For det andet vil den nuværende bølge af infrastrukturinvesteringer i 32 projekter inden for såvel byudvikling 
som kulturelle institutioner i regionen sikre en ideel ramme af unikke og tematisk relevante platforme for nye 
programmer i Aarhus 2017. De vil også tiltrække nye målgrupper og sikre en høj grad af mediedækning.

Disse forventede bygninger og konstruktioner vil også være en vigtig arv fra ECOC projektet.

 ■ 6. decentrale Projekter og medejerskaB
Vi forventer, at 90 % af vores projekter vil blive organiseret af eksterne partnere, institutioner, lokale myndig-
heder og netværk. Denne decentrale struktur er en klar styrke og sikrer projekter, der direkte er knyttet til 
fællesskaber, og at eksterne ressourcer vil blive investeret, men den sikrer også ejerskab og sikrer et bedre 
udgangspunkt for langsigtet udvikling.

Et andet aspekt af decentraliseringen er den regionale fordeling af projekter, som er indbygget i vores aftaler 
med de kommunale myndigheder.

Det tredje aspekt er den grundlæggende netværksstruktur af projekter og partnere, der allerede er engageret 
i projektet.  Det drejer sig bl.a. om de fire regionale netværk, netværk for biblioteker, teaternetværket, muse-
umsnetværk og netværket for børnekulturcentre, såvel som det regionale universitets- og medienetværk. 
Disse har alle forpligtet sig over for Aarhus 2017.

 ■ 7. et nødvendigt tema - nytænkning
Vi har et meget stærkt tema, som er overbevisende, strategisk og også åbent og tilpasningsdygtigt. Det kan 
udvikles, ikke alene som et tema for et kulturelt projekt, men også som en potentiel rød tråd for byen og re-
gionen i løbet af det kommende årti.

Vi mener, at det har det fornødne potentiale – ikke kun for vores kulturelle projekter og publikum, men også 
for kommuner, erhvervsliv og uddannelsesområdet. Vores tema understreger også spørgsmålet om personligt 
ansvar, der snarere baserer sig på synspunkter end på oplevelser. Vores tema knytter sig til vores tid og vores 
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verden og kan anvendes i hverdagen på et individuelt plan. Det er et nødvendigt tema, som tør udfordre nogle 
af de kritiske spørgsmål i vores by og i andre byer - spørgsmål, som måske er ubehagelige, men som vi føler, 
at vi ikke er i stand til styre udenom - men som også kan anvendes som et laboratorium for byen og regionen.

 ■ 8. entydig folkelig oPBakning
Vi præsenterer en ansøgning, der har entydig opbakning fra Aarhus Kommune, Region Midtjylland og de øv-
rige atten kommuner i regionen.

Kulturhovedstadsprojektet har været et centralt politisk tema for Aarhus Byråd, der har debatteret projektet 
syv gange. Regionsrådet og de øvrige 18 kommuner har alle tilsluttet sig projektet og har bekræftet deres 
deltagelse til et budget på 500 mio. kr (66,7 mio. euro) med en finansiering på 200 mio. kr. (26.7 mio. euro) fra 
den offentlige sektor i regionen.

 ■ 9. engagement fra ungdommen
Helt centralt for Aarhus 2017 er de unges engagement i projektet. Dette er i tråd med byens profil og i overens-
stemmelse med formålet om at forsøge at fremme ??en ny og ung tankegang for en ny postmoderne virke-
lighed, som vi måske kan kalde den økologiske tidsalder. Vi har engageret vores skolesektor, og vi har planer 
om nye uddannelsesformer, vi har samarbejde med ungdomsorganisationer og med de kunstneriske uddan-
nelser. Vi har allerede fire strategiske partnerskaber, Aarhus Universitet, VIA University College, Arkitektskolen 
Aarhus og Kaospiloterne (48.000 studerende). Omkring 750 arkitektstuderende arbejder allerede her i efter-
året med temaet Rethink Århus.

 ■ 10. en By og en region med erfarne kulturProducenter
Vores by og region har erfarne institutioner, der kan styre store events, og også store samarbejdsprojekter.  
Byen producerer mange festivaler og begivenheder og skaber liv og fejrer musik, kunst og kultur - uanset hvad 
budgettet er, er der en „gør det selv“ vilje, mod, trodsighed og stædighed som virkelig vil noget, hvis det er 
nødvendigt, og hvor ressourcerne kan mobiliseres.

Faktisk er det slet ikke usandsynligt, at uanset hvad der besluttes, kan „Rethink” blive et stort program i 
Aarhus 2017!

//STyRKER vED vORES ANSØGNING
STyRKER OG SvAGhEDER
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//SvAGhEDER vED vORES ANSØGNING
STyRKER OG SvAGhEDER

 ■ 1. usikkerHeden om national oPBakning
Vi har ikke sikret national opbakning til vores projekt.

Vi forventer, at regeringen vil støtte og deltage i projektet, både via nationale kulturinstitutioner og andre 
organer, ved at støtte projektet internationalt (kulturelt, diplomatisk og med internationale branding-strate-
gier) og ikke mindst ved at medfinansiere projektet med et beløb der matcher kommunernes og Region 
Midtjyllands bidrag, dvs. med 200 mio. kr. (26,7 mio. euro).

Denne forventning er ikke bekræftet og vi har ikke haft nogen forhandlinger. Vi forventer at få mulighed for 
at diskutere dette med Regeringen forud for 2. runde.

 ■ 2. at være overBelastet og under understøttede
Vores projekt er ekstremt ambitiøst og komplekst og skal have optimale udviklingsmuligheder. Hvis projektet 
skal fastholde sin udviklingsmæssige karakter og sikre langsigtede virkninger, skal fundamentet være stærkt 
og etableres så hurtigt som muligt. Det er holistisk undfanget.

Derfor vil en reduktion af projektet ikke alene indebære en risiko for en reduktion af projektets virkninger, men 
vil faktisk også underminere projektets natur. Hvis vi bliver nødt til at administrere en nedskalering, vil det 
kræve omfattende indgreb og gentænkning!

Væsentlige aspekter, som kan true projektets stabilitet, omfatter manglende opbakning til sekretariatet eller 
en reduktion af budgettet til de grundlæggende forberedelser.

 ■ 3. en overdragelse af Projektet til en uafHængig fond resulterer i en radikal 
ændring af Politikken
Det er set tidligere i ECOC projekter, at overgangen til den operationelle fase kan resultere i en revision af 
konceptet, enten af ??bestyrelsen eller af den udpegede ledelse.

Projekternes succes er afhængig af en vellykket overdragelse med henblik på at bygge videre på den massive 
forberedelse. Hvis projektet ”kasseres” vil det helt sikkert betyde et tab af troværdighed i den kulturelle sektor 
og over for de øvrige samarbejdspartnere.

Derfor håber vi at kunne sikre udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer og udarbejdelse af vedtægter for fonden 
forud for 2. ansøgningsrunde, således at bestyrelsen kan forpligte sig til projektet.



49

//SvAGhEDER vED vORES ANSØGNING
STyRKER OG SvAGhEDER

 ■ 4. det euroPæiske asPekt forBliver en drøm
Dette er måske ikke så meget en svaghed ved selve projektet som en åbenbar svaghed i regionen generelt. 
Udfordringen om ”den europæiske dimension” er den mest risikable - som hos de fleste kulturhovedstæder. 
Som vi har nævnt, er vores grænser mod Europa i konstant bevægelse. Vores strategier for at „finde Europa 
og være forbindelse med Europa“ bygger bl.a. på vores mål for at Aarhus ikke bare skal være „en by i Europa”, 
men skal blive ”en europæisk by“.

Vi kan ikke programsætte dette punkt - selv om dette naturligvis er en del af strategien. Men at være bevidst 
om udfordringen og at have flere klart definerede udgangspunkter for arbejdet, er absolut grundlæggende.

På den anden side, at definere Europa er på denne måde er den eneste definition, der giver mening. Men hvem 
ved? Måske er Europa træt af at blive tegnet om og modelleret på ny. Måske vil den aktuelle stagnation, den 
økonomiske recession og den tilsyneladende voksende etnofobi og eurofobi betyde, at Europa faktisk bliver 
mere og mere ustabil, statisk og oprørsk. Vores land har altid haft et ganske fjernt forhold til Europa og 
navnlig til Den Europæiske Union (en serie folkeafstemninger bekræfter dette). Vores lands mentalitet er en 
potentiel trussel. Men på den anden side, hvis Europa ingen mening giver i Aarhus, giver det heller ikke mening 
i 90 % af de større byer i Europa. Vi sætter bare fokus på problemet.

 ■ 5. Hvis vi ikke formår at ændre tankegange
Selve aktiviteterne er ikke problematiske. Spørgsmålet om publikum er ikke problematisk. Programmets 
kvalitetsparametre er ikke problematiske. Infrastrukturen er ikke problematisk. Vores tankesæt vil måske 
være det. At ændre dette er en ambition vi stræber mod at indfri. At skabe kreative bureaukratier vil sikkert 
være op ad bakke. På den anden side er dette et fladt land! Vi er allerede i gang, og fra 2012 begynder vi for 
alvor med at forandre tankegangen.

 ■ 6. det ukendte kan tage over
At planlægge for det ukendte er ikke let. Vi er fast besluttet på at give det et forsøg. Som vi nævner tidligere 
i denne ansøgning er vi ikke imod at planlægge – vi er kun imod det planlagte. Vi vil holde igen med finansie-
ring, holde igen med højdepunkter og holde igen med energien for at håndtere tidens forandringer. Vi vil sikre, 
at vi bliver i stand til at forholde os til politiske spørgsmål, globale bevægelser, etniske eller kulturelle konflik-
ter, klimakatastrofer og nye tendenser.  Vi vil ikke kun iagttage forandringerne, men også reflektere over dem. 
Egentlig behøver dette ikke at være en svaghed – hvis vi er opmærksomme, forberedt og tilpasningsparate.
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DEN lANGSIGTEDE KUlTUREllE UDvIKlING

Vi har struktureret vores projekt fra dag ét som et projekt med et langsigtet perspektiv for forandring og har 
et engageret og forpligtende forhold til byens og regionens strategier.

Vi har sikret en grundig proces, hvor disse perspektiver er blevet endevendt, og hvor hensigter og mål er for-
muleret med henblik på at sikre fælles udgangspunkter. Dette er også blevet dokumenteret i vores proces 
især med henblik på at finde både egentlige behov og egentlige løsninger bl.a. i vores kortlægninger.

Vi har igangsat samarbejdsprojekter, der klart forbinder eksisterende og fremtidige strategier for Aarhus, 
Region Midtjylland og andre regionale partnere. Disse er forklaret eksplicit i afsnittet om „mål“. Kulturpolitik-
ken for Aarhus for de kommende år formuleres på basis af Aarhus 2017 projektet for at sikre optimal synergi. 
Samtlige kommuner har bekræftet, at de i deres kommende kulturpolitiske aftaler med Kulturministeriet 
tager afsæt i de bærende temaer og indsatsområder fra Aarhus 2017. Region Midtjyllands strategiske indsats-
områder og initiativer er samarbejdet og indarbejdet i Aarhus 2017. Det handler om turisme, erhvervsudvikling, 
kreative erhverv, den kulturelle sektor og strategi for fødevarer. Vores overordnede mål og kulturpolitik er 
også forklaret i afsnittet om ”mål”. Strategierne omfatter både offentlige, uafhængige og offentlig/private 
initiativer.

Projektet vil i den kommende fireårs proces tilstræbe en fleksibilitet, der giver mulighed for at spille sammen 
med fortløbende regionale, kommunale og uddannelsesmæssige strategier i stedet for at bygge på et 
„event“-scenario. Dette er især for at udvikle bæredygtige projekter og udvikle programmer og partnerskaber, 
som er stærke nok til at kunne skabe en langsigtet effekt. Dette er forklaret i programstrukturen.

Vi er ved at opbygge en organisation, der afspejler denne særlige vilje til partnerskab og synergi, og som også 
sikrer, at det overordnede mål kan opnås på lang sigt. Strukturen i vores proces har klart givet os en tæt dialog 
med og mellem interessenter og partnere - på politisk niveau og også på alle administrative niveauer. Der er 
tilslutning til alle vores planer og projekter fra de relevante aktører, og der er indgået forpligtende partnerska-
ber med de lokale og regionale myndigheder.

Endnu vigtigere er det, at partnerskabsstrukturen i vores projekt er klart afspejlet i den kommende organisa-
tion, som vi foreslår – både i den formelle struktur for den uafhængige 2017-fond og i netværksstrukturen.

Vi har allerede identificeret en række centrale infrastrukturprojekter, som vil sikre langsigtede platforme. 
Disse projekter er ved at blive finansieret separat som projekter, der er styret og udviklet af uafhængige orga-
nisationer og offentlige myndigheder.  De udgør en række naturlige platforme for vores fremtidige samar-
bejdsprojekter og sikrer dermed arven fra projektet. Se afsnittet om infrastruktur og kap. 2, projekter.
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DEN lANGSIGTEDE KUlTUREllE UDvIKlING

På programniveau findes en række projekter, hvor de enkelte afdelinger i Aarhus Kommune, allerede har for-
pligtet sig til at udvikle en lang række langsigtede programmer, der understøtter Aarhus 2017 og dermed 
sikrer rammerne for et samarbejde. Projekterne er forankret i magistratsafdelingerne og er finansieret via 
deres egne budgetter. Det samme gælder med hensyn til Region Midtjylland, navnlig hvor kulturhovedstads-
projektet bliver brugt som drivkraft for strategier.

 Målet med vores netværksstrukturerede organisation er at sikre størst mulig synergi og facilitere en fortsat 
strøm af kompetencer og viden og en forandring af tankegange, som er afgørende for at sikre værdi på lang 
sigt.
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hvORDAN ER PROjEKTET NySKABENDE

Som vi fastslog i indledningen af denne ansøgning, er formålet med dette projekt forandring. Forandring 
drevet af refleksion, drevet af nødvendighed, drevet af passion og drevet af viljen til at udfordre eksisterende 
modeller, vaner og strukturer.

Vi må sige, at vores tema „gentænk“ inviterer til og endda kræver en tilgang, som er innovativ, og det er vores 
stærkeste argument. Det er også udgangspunktet for vores partnere og vores projekter.

For det andet foreslår vi, at vores engagerende proces er nyskabende. Brugen af ??de kulturelle kortlægnings-
metoder og de ??mange kulturelle kortlægninger har skabt et hidtil uset højt niveau af ny viden, og vi agter 
at fortsætte på denne metodiske måde. Vi har til hensigt at udvikle kortlægningsprojekter i forskellige sam-
fundsgrupper ved hjælp af forskellige metoder. Mens vi skriver dette, arbejder 750 arkitektstuderende med 
begrebet ”Rethink Aarhus” som emne for alle deres praktiske projekter. Det er et eksempel på, hvordan vi 
agter at inddrage en generation i dette projekt.

For det tredje så er dét, ikke at fokusere på året 2017, i sig selv innovativt, og vi mener, at det i virkeligheden 
styrker projektet. Programmer og projekter udvikles faktisk i en periode over fire år og „lander“ i 2017.

For det fjerde mener vi, at det, at vores koncept starter med det almindelige og ordinære som udgangspunkt 
i modsætning til at starte med undtagelserne og det ekstraordinære, er forfriskende og ærligt. Desuden er vi 
overbeviste om, at dette gør vores projekt mere interessant og relevant i et europæisk perspektiv. Vores 
brændende platforme er dine brændende platforme.

Endelig er vores koncept med til at invitere Europa, ikke for at opleve, ikke for at spekulere, men for at „ny-
tænke“ med os i et åbent laboratorium, innovativt - og det er ikke en kliché. Idéen om en fælles europæisk 
tænketank som en generator for et år er ny, og i dette afspejles også forpligtelsen til at arbejde sammen med 
andre kulturhovedstæder fra 2012 og frem.
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EvAlUERING OG MONITORERING

Spørgsmålet om evaluering og monitorering er centralt iECoC-programmet. Vi har valgt at præsentere vores 
formelle evaluerings- og monitoreringsstrategi i vores anden ansøgning. 

Vi arbejder med fire områder i forhold til evaluering og monitorering.

 ■ Lovpligtig og tvungen monitorering, som er pålagt via danske myndigheder og EU som standardpraksis. Som en uafhængig 
fond, med politisk lederskab, er der visse regler, der skal overholdes. Disse regler vil blive en integreret del af fondens orga-
nisatoriske rammer. 

 ■ En generel forventning om godt lederskab, der sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed, og som må sikres gennem hele 
projektets levetid. Det er naturligvis forventet af både samarbejdspartnere, projektpartnere og af offentligheden.

 ■ Kontinuerlig brug af overordnede evaluerings- og monitoreringsredskaber, således at de afspejler projektets udvikling, med 
henblik på at støtte, tilpasse og kvalificere processen, og for på den måde at optimere projektets potentiale. Vi ser dette 
som et nyt tiltag i ECoC-programmet, og det er særligt relevant for os, da vi har anlagt en procesdreven tilgang. Dette bliver 
udviklet som et separat program.

 ■ Der er en voksende erkendelse af det enorme udviklingspotentiale, der er i større investeringer i kunst og kultur, og den 
store effekt, sådanne investeringer kan have på sociale, økonomiske, urbane og kulturelle problematikker. Det er nødven-
digt at registrere og dokumentere disse effekter, så de kan indgå i grundlaget for fremtidige politikker og beslutninger. 

Vi vil arbejde med evaluering og monitorering  på tre niveauer

 ■ niveau 1: makro-niveauet.
Dette er obligatorisk. Projektet skal evalueres i sin helhed, og der fokuseres på projektets overordnede effekter. 
For ECoC er de fire hovedområder:

Effekter for lokalsamfund (2013-2018): 

 ■ - Borgere og kultur: deltagelsesgrad, borgernes engagement i kunst og kultur generelt, opmærksomhed og påskøn-
nelse af kunst og kultur osv. 

 ■ - Borgere og værdier: omhandler emner som interkulturalisme, demokrati og bæredygtighed, som er centrale temaer 
i vores programmer.

 ■ - Borgere og byen/naturen: mobilitet i byen og regionen, sociale netværk etc. 

 ■ :) Økonomiske effekter (2013-2022): 

 ■ - De kortsigtede økonomiske effekter af projektet i forhold til forbrug og arbejdspladser. Langsigtede økonomiske 
effekter i forhold til investeringsniveauet i byen samt præstationsniveauet i den kulturelle og kreative sektor (1-5-10 
års perspektiver).
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EvAlUERING OG MONITORERING

Effekter på nationalt og internationalt niveau (2013-2018): 

 ■ Kort- og langsigtet betydning for kendskabsgrad, niveau og kvalitet i samarbejde samt betydning for turisme. 

Effekter for kulturlivet (2013-2022): 

 ■ Betydning for den kreative og den kulturelle sektor. Bedømmelse af produktionsniveauet, internationale samarbej-
der, tværfaglige samarbejder, publikum, økonomisk og organisatorisk udvikling, grad af aktivitet og mobilitet blandt 
kunstnere.

 ■ niveau 2: mellem-niveauet:
På dette niveau vil evalueringerne fokusere på specifikke temaer og lokalsamfund med henblik på en mere 
detaljeret undersøgelse. Det bliver hovedsageligt i tilfælde, hvor der er tale om en større investering, som er 
forbundet til bredere strategier, og som er særligt nyskabende – for eksempel lokalsamfundet i Gellerup eller 
centrale temaer såsom de kreative industrier. Vi arbejder med otte specifikke bedømmelseskriterier. 

 ■ niveau 3: mikro-niveauet: 
På dette niveau ser vi på individuelle projekter. Vi føler, at det er vigtigt at støtte selvstændig styring og at 
bedømmelse og overvågning sker i de individuelle projektledelser, således at individuelle organisatorer og 
projekter både kan lære og have nytte af disse teknikker. Dette bliver en fast del af vores samarbejde med alle 
2017-projekter – herunder workshops, mentor-programmer samt eksisterende og fremtidige projekter.

eksisterende Praksis

 ■ Vi arbejder med både evaluering og monitorering som integrerede dele af vores mind-set og proces. Dette er nødven-
digt for, at vi kan prioritere hensigtsmæssigt, for at vi kan tage de rigtige beslutninger samt for at vi kan overbevise 
folk om, at vi tager deres input og deltagelse seriøst – og ikke bare finder evalueringer interessante som retrospektive 
retfærdiggørelser eller registreringer.

 ■   - I vores forberedelsesfase har vi allerede inkorporeret en kontinuerlig dokumentationsproces i vores aktiviteter (se 
publikationer), konferencer, møder, politiske debatter og beslutninger – samt en projekt-database.

 ■ - Vi har skabt platforme, hvorfra vi med jævne mellemrum informerer vores samarbejdspartnere. Alle vores strategi-
ske beslutninger har være en del af en åben og gennemsigtig proces, og disse processer og beslutninger er blevet 
præsenteret klart og åbent for borgerne.

 ■ - Vi har allerede udviklet metoder til systematisk indsamling af data, fx via analyser af den kreative og den kulturelle 
sektor, og analyser af bl.a. borgernes kulturvaner. I analyserne indsamler vi reaktioner på vores tema, vores program-
mer osv. Disse analyser vil alle blive gentaget løbende i fremtiden.
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EvAlUERING OG MONITORERING

 ■ - Vi foretager evalueringer af alle vores kortlægninger, vores konferencer eller studier, og evalueringerne er i særde-
leshed baseret på brugerinvolvering. I mange af vores  projekter har vi involveret studerende, hvilket ofte betyder, at 
evalueringer automatisk bliver en del af projektet.

 ■ - Vi har allerede etableret et system, der skal sikre, at vi opfylder vores målsætninger (6 overordnede mål, som kan 
opbrydes i en lang række delmål og  bløde/hårde indikatorer). Disse bliver præsenteret i vores anden ansøgning og er 
anvendt til at sortere i de projekter, som vi har inkluderet i ansøgningen. 

task force
I forbindelse med de fremtidige evalueringer er vi i gang med at oprette en task force i samarbejde med Aar-
hus Universitet og en række internationale partnere – herunder flere tidligere ECoC-byer, blandt andet Liver-
pool  Impact08. 

Universitetet har forpligtet sig til at oprette en forskningsenhed og at bruge Aarhus 2017 som overordnet 
forskningstema. Universitetet planlægger at involvere flere afdelinger og at integrere projektet i pensum på 
udvalgte studier. I februar 2012 arrangerer vi et seminar, der omhandler forskellige monitorerings- og evalue-
ringsmodeller. 

monitorering
Vi vil udvikle en række monitoreringsredskaber og  –fora og opstille milepæle for at sikre en god projektstyring 
og for at sikre, at de relevante interessenter kan følge projektet nøje.

Dette omfatter

 ■ * Strategiske beslutninger og milepæle på bestyrelses- og ledelsesniveau

 ■ * Løbende økonomistyring (budget og finansiering)

 ■ * Løbende risikoanalyse

 ■ * Løbende projektmonitorering baseret på afrapportering fra projekter

 ■ * Løbende borgerundersøgelser

Monitorering kan også betragtes som en demokratisk forpligtelse. Politikere og embedsmænd fra kommuner 
og regionen vil gennem den formelle organisation have direkte indflydelse. Men vi har i sinde fortsat at kom-
munikere vores strategier og planer åbent over for offentligheden og fortsat at diskutere vores agendaer i 
åbne fora.

Vi vil præsentere et detaljeret forslag til monitorerings- og evalueringsmodel i den endelige ansøgning.
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I vores introduktion til denne ansøgning, har vi gjort klart, at ansøgningen og projektet er procesdrevet. Vi har 
gjort klart, hvordan vi har struktureret processen i forhold til deltagelse og engagement i de første faser. 

Vi forventer at 90 % af vores program bliver forvaltet og arrangeret af eksterne partnere – og vi forventer, at 
vores partnere kan findes på alle niveauer. Det inkluderer kunst- og kulturinstitutioner, grupper og foreninger 
i lokalsamfundet og diverse netværk.

Vores proces, som er båret af at være inkluderende og engagerende, skal i den kommende fase spredes mere 
ud, således at flere forskellige grupper vil involvere sig. Det skal blandt andet ske gennem opsøgende work-
shops, samarbejde med foreninger og skoler. 

Personer og grupper, der har brug for at forbedre deres kvalifikationer, netværk eller infrastruktur med henblik 
på at skabe projekter til 2017, vil blive tilbudt støtte gennem workshops og coaching. Se afsnittet om organi-
sation.

Det første offentlige 2017-projekt bliver sat i gang i 2013, under titlen ”1.000 idéer for 10.000 kr.” Projektet skal 
motivere lokalsamfundet til at involvere sig i mikro-projekter, med tilsvarende mikro-budgetter. Det vil uden 
tvivl skabe social og kulturel kapital. Og forhåbentlig ikke kun bidrage til specifikke og konkrete projekter, til 
nytte for lokalsamfundet, men også stimulere fremtidige projekter.

I 2014 og 2015 laver vi åbne ansøgningsrunder, hvor eksisterende og nye partnere kan byde ind med projekter. 
Ansøgningsrunden i 2015 skal i særdeleshed være rettet mod lokale projekter, samfundsprojekter, ungdoms-
projekter og så videre.

Vi har udviklet programmer og projekter med fem overordnede, socialt afgrænsede grupper.

- Et samarbejde med de almene boligforeninger i Aarhus (omkring 45.000 boliger), som traditionelt huser 
befolkningsgrupper der har en gennemsnitligt lavere indkomst, højere grad af arbejdsløshed og flere sociale 
og helbredsmæssige problemer. I dette samarbejde er der et klart fokus på Gellerup, Toveshøj og Viby. Dette 
er et af vore store program-samarbejder. (Se programmer – demokrati)

- Strategisk samarbejde med videregående uddannelser, skoler og ungdomsuddannelser, Børnekultur i Midt-
jylland (BIM) som skal sikre, at børne- og ungdomskultur bliver centralt i 2017. Vi forventer, at 20 % af det 
samlede program bliver særligt relevant for børn og unge. (Se programmer – børn og unge)

BORGERINDDRAGElSE
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- Vi støtter en række nøgleprojekter, som er skabt af ungdomsorganisationer, uafhængige festivaler og græs-
rodsprojekter. (Se programmer – ungdom, kunst, miljø)

- Vi samarbejder med socialforvaltningen i Aarhus og Ældresagen om en række projekter, der er indrettet til 
at inkludere og engagere ældre mennesker som aktive deltagere i programmet. Disse er inkluderet en lang-
sigtet strategi, og er udformet som undersøgende programmer, der er baseret på Rethink-temaet. Der er 
omkring 500 foreninger i Aarhus, der bygger på en lang og stærk tradition for frivillighed. Hovedparten af 
disse forventes at deltage. (Se programmer – mangfoldighed, demokrati)

- Vi sætter gang i programmer, der er direkte rettet mod etablerede, indvandrer-grupper i vores by, og som 
også skal henvende sig til udlændinge, der flytter til byen. Spørgsmål og dagsordener i forbindelse med kul-
turel mangfoldighed og inter-kulturalisme er essentielle for vores projekt, og således er det absolut nødven-
digt at involvere og styrke lokalsamfundene, med henblik på at engagere de positive kræfter. Forslaget om at 
etablere et Interkulturelt Center er centralt for denne indsats, som blandt andet omfatter projektet Rethink 
8220. Vi samarbejder med Integrationsrådet i Aarhus Kommune, Internationalt Kulturcenter i Aarhus, Ind-
vandrerTV Aarhus og mange andre. (Se programmer – mangfoldighed, kunst)

Vi er i færd med at udvikle en række programmer, der skal inddrage befolkningsgrupper, der er fysisk eller 
psykisk handicappede. I samarbejde med Handicaprådet, og de lokale foreninger og organisationer, arbejder vi 
med at fastlægge klare politikker for tilgængelighed, der skal sikre, at alle vore programmer og aktiviteter er 
tilgængelige for alle borgere. Et udviklingsprogram, der kan støtte kunst- og kulturorganisationer, med hen-
blik på at sikre at alle programmer er inkluderende.

Sidst men ikke mindst samarbejder vi med en række festivaler og projekter. 

(Se programmer – mangfoldighed) 

BORGERINDDRAGElSE
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