Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet
Formål
Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed,
Kultur og Fritid.
Kulturlivet er en vigtig del af det gode hverdagsliv og er med til at give livskvalitet for den enkelte og fællesskabet. Derfor er det væsentligt at bakke op omkring det store arbejde, der allerede gøres ude i kulturinstitutionerne og foreningslivet og også hjælpe til med at udvikle området.

Delmål




Vi understøtter og udvikler vores eksisterende kulturattraktioner, så de kan tiltrække gæster og give gode oplevelser.
Vi er åbne for at støtte nye kulturaktiviteter.
Vi udvikler kulturområdet i samarbejde med andre aktører.

Indsatsområder
1) Tværgående samarbejde i kulturlivet
2) Kernefortællinger om Vejen Kommune
3) Nye kulturtiltag
Indsatsområderne er konkretiseret efterfølgende. Forventningen er dog, at der løbende vil ske
en udvikling inden for de enkelte indsatsområder i den årrække, som handleplanen dækker.
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Indsatsområde 1: Tværgående samarbejde i kulturlivet
Kulturelt Debatforum
For at udvikle på kulturelle ideer og projekter, styrke samarbejdet og opnå synergi foreslår
arbejdsgruppen at lave et forum for sparring, erfaringsudveksling og debat. Deltagerne er Vejen Kunstmuseum, Vejen Musikskole, Vejen Kommunes biblioteker, Museet på Sønderskov,
Kulturelt Samråd og Vejen Kommunale Ungdomsskole.
Her kan parterne bringe ideer på banen, og få nye, måske skæve, vinkler på. Kulturinstitutionerne har egne midler, som de kan skyde ind i ideer, og ved nogle gange at arbejde sammen
om en idé eller et projekt, kan midlerne puljes og noget større og tværgående opstå.
Debatforummet skal være uformelt og ikke bundet af vedtægter. Det er et mødested for ligeværdige kulturaktører. Arbejdsgruppen forestiller sig to årlige møder, men er der behov for et
møde, kan der blot indkaldes til det. Arbejdsgruppen har et ønske om at få en ”facilitator” fra
administrationen til at stå for mødeindkaldelse, dagsorden og referat. Facilitatoren får ikke
andre arbejdsopgaver end disse.
Hvad
Danne et Kulturelt Debatforum, der kan stå for at
koordinere og udvikle deltagernes egne kulturindsatser.

Hvornår
Andet
halvår
2014

Hvem - ansvar
Vejen Kommune,
Udvikling & Erhverv
indkalder til første
møde

Oprette fælles, intern planlægningskalender for kulturlivets arrangementer (for en anden type arrangementer, end der tages med i den eventkalender,
som Vejen Idrætscenter står for).

Andet
halvår
2014

Vejen Kunstmuseum
med sparring fra Kulturelt Debatforum.

Formålet er, at arrangører af et kulturarrangement i
planlægningsfasen kan se, om der er andre, konkurrerende arrangementer planlagt eller i gang med at
blive planlagt på den dato, de overvejer.
Der skal samtidig defineres typen af arrangementer,
der giver mening at tage med og hvem der dermed
skal inviteres til at bruge kalenderen.

Succeskriterier
- Ved udgangen af 2014 er Kulturelt Debatforum oprettet.
- Ved udgangen af 2014 er der oprettet en fælles, intern planlægningskalender for kulturlivets
arrangementer.
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Indsatsområde 2: Kernefortællinger om Vejen Kommune
Hvad har vi i Vejen Kommune, der kan matche Legoland, Kongernes Jelling og Danfoss Universe, og hvad har vi af historier, der knytter an til landsdelens helt store fortællinger – både i
forhold til turistdestinationen Legoland Billund Resort og i forhold til Region Syddanmark?
Et bud på svaret ønsker arbejdsgruppen at give i nogle kernefortællinger, som giver administrationen i Vejen Kommune, institutionerne og borgerne et klart billede af, at vi har masser at
byde på og være stolte af i Vejen Kommune på det kulturelle og kulturhistoriske område. Ved
at kommunikere nogle kernefortællinger ud, får borgerne også en bedre forudsætning for at
agere som ambassadører for området Vejen Kommune.
Kernefortællingerne ses i lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv.
Hvad
Formulere kernefortællinger

Hvornår
2014

Hvem - ansvar
Kulturelt Debatforum

Lave kommunikationsplan for at få kernefortællinger
ud i kommunen, herunder præsentation af dem.

2014-15

Kulturelt Debatforum

Få lavet en række supergode, professionelle fotos
fra kommunen. Billeder sælger og understøtter kernefortællingerne. Til brug på vejen.dk, andre hjemmesider og diverse trykte materialer – også i forhold til turismemarkedsføring.

2015

Kulturelt Debatforum
i samarbejde med
Vejen Kommune –
Udvikling & Erhverv
og UdviklingVejen

Lave undervisningsmateriale om de kulturelle seværdigheder, som indgår i kernefortællingerne, så
elever/borgere får kendskab til dem og føler et ejerskab og en stolthed over dem.

2015

Museet på
Sønderskov

Succeskriterier
- Ved udgangen af 2014 er der formuleret en række kernefortællinger om kulturen og kulturlivet i Vejen Kommune.
- Primo 2015 er der lavet en kommunikationsplan for at få kernefortællinger formidlet ud.
- Efter sommeren 2015 er der taget en række professionelle billeder fra kommunen, der viser
det rige kulturliv.
- Ved udgangen af 2015 er der lavet undervisningsmateriale om de kulturelle seværdigheder,
som indgår i kernefortællingerne.
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Indsatsområde 3: Nye kulturtiltag
Mobilt værksted og mobilt museum
Vejen Kunstmuseum vil gerne nå ud i hele kommunen med enkeltaktiviteter. Hver anden måned kunne der holdes træf forskellige uventede steder med fællesspisning og ikke mindst et
fælles projekt såsom arbejde med video, modellering, maling eller andet.
Rammen skal være en bus, der er bygget om til både at kunne transportere, men også rumme
værkstedsudstyr og andet grej. Den tænkes også brugt på ture ud til skoler. På en rute kan
den hente dem, der vil med, og unge kan på denne måde komme til at mødes på tværs af
kommunen i et netværk, som det vil tage tid at bygge op.
På samme vis ønsker Museet på Sønderskov at kunne komme ud i oplandet og vise den lokale
historie frem. Med et mobilt museum kan de formidle den lokale kulturhistorie, der gælder for
et specifikt område. På den måde kan de nå nye målgrupper, som måske er svære at få til at
besøge Sønderskov. Det er også svært at få skolebørn transporteret ud til Sønderskov; på
denne måde kunne Sønderskov komme ud til skolerne. Lokalhistoriske arkiver og borgere
kunne bidrage med viden om området, så det ikke kun er envejskommunikation.
Hvad
Undersøge muligheden for at indrette en bus som
mobilt kreativt værksted, der kan bringe kulturtilbud ud til nye steder rundt i hele kommunen. Bussen skal dels bruges til transport af børn, dels rumme udstyr og grej til en mobil kulturoplevelse.

Hvornår
2015-16

Hvem - ansvar
Vejen Kunstmuseum

2016

Museet på Sønderskov

Arrangere sommerteaterskole – en uge i skolernes
sommerferie, hvor børn kan hygge sig og udvikle
sig med teater og drama.

2015

Studio73
Sløjdscenen
Spilopperne

Lave et oplæg til Summer Camp med musik i centrum; en uge i sommerferien, for eksempel uge 32,
hvor der også er Billedskole. Fælles aktiviteter kan
overvejes.

2015

Vejen Musikskole

Forsøge at lave arrangementer for dagpleje- og
børnehavebørn, hvor de oplever musik på nye steder, for eksempel på Vejen Kunstmuseum. Det kunne være en formiddag om måneden.

2015

Vejen Musikskole
Vejen Kunstmuseum

Lave årligt tilbagevendende arrangementer på Sønderskov i samarbejde med biblioteker, for eksempel:
- prinsessedag
- ridderdag
- hvid dame dag

2015

Museet på Sønderskov
Vejen Kommunes
Biblioteker

Kræver ekstra økonomi
Undersøge muligheden for et mobilt museum i form
af en campingvogn eller skurvogn, som kan bringe
kulturhistorien ud i lokalsamfundene.
Kræver ekstra økonomi
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Arbejde, gerne i fællesskab, for at udvikle tilbud
målrettet turister (både udenlandske og danske),
herunder oplevelser på et par timer for børnefamilier på ferie.

Sommer
2015

Museet på
Sønderskov
Vejen Kommunes
Biblioteker
Vejen Kunstmuseum
(Billedskolen)
i samarbejde med
UdviklingVejen

Lave et fælles katalog med sommerferieaktiviteter i
uge 32 med for eksempel Summer Camp, sommerteaterskole, Billedskole og arrangementer på bibliotekerne og hos Naturskolen på Sønderskov.

Sommer
2016

Vejen Musikskole
Vejen Kunstmuseum
Studio 73
Museet på
Sønderskov
Vejen Kommunes
Biblioteker
Studio 73
Spilopperne
Sløjdscenen
i samarbejde med
Vejen Kommune –
Udvikling & Erhverv

Arrangere en musikfestival i Vejen by med inddragelse af museet, torvet, Basen, Studioscenen, anlægget, skoler…

2017

Kulturelt Debatforum
Der skal hyres en
koncertarrangør.

Det kunne være amatørorkestre, der får lejlighed til
at optræde. Publikum er kommunens egne borgere.
Kræver ekstra økonomi
Arrangere en børnekulturdag med en samlende aktivitet, for eksempel en picnic for børnefamilier med
forskellige aktiviteter.
Kulturinstitutioner og -foreninger bidrager med forskellige aktiviteter.
Flytte rundt mellem Vejen, Rødding, Brørup og Holsted.

2018

Kulturelt Debatforum

Eventuelt
før mht.
at vise
flaget
ved andre arrangementer

Kulturinstitutioner kan overveje at have stande/små
aktiviteter ved andre arrangementer som basar for
dagplejen eller Skovens Dag.
Kræver ekstra økonomi

Succeskriterier
- Ved udgangen af 2016 er mulighederne for en bus som kreativt værksted undersøgt.
- Ved udgangen af 2016 er mulighederne for en campingvogn/skurvogn som mobilt museum
undersøgt.
- Efter sommerferien 2015 er der afholdt sommerteaterskole.
- Ved udgangen af 2015 er der lavet et oplæg til en Summer Camp om musik.
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- Ved udgangen af 2015 er det forsøgt at lave musikarrangementer for dagpleje- og børnehavebørn.
- Ved udgangen af 2015 har biblioteker og Sønderskov et veletableret samarbejde omkring
fælles børnearrangementer.
- I sommerferien 2015 er der udbudt en række kulturelle tilbud møntet på turister, både udenlandske og danske.
- I sommeren 2016 er der et katalog over udvalgte sommerferieaktiviteter for børn i uge 32.
- Ved udgangen af 2017 har der været afholdt en musikfestival i Vejen by.
- Ved udgangen af 2018 har der været afholdt en børnekulturdag.
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Oversigt over handlinger ud fra krævede ressourcer og effekt

Stor effekt

Kulturelt Debatforum
Kernefortællinger inkl. komm.plan
Professionelle billeder
Musik for dagpleje- og børnehavebørn
Arrangementer biblioteker + Sønderskov
Ferietilbud til turister (børnefamilier)

Undervisningsmateriale
Mobilt værksted
Mobilt museum
Sommerteaterskole
Summer Camp
Musikfestival
Børnekulturdag

Fælles, intern planlægningskalender
Katalog over sommerferieaktiviteter
Lille effekt

Nemt at gennemføre
– kræver få ressourcer

Svært at gennemføre
- kræver mange ressourcer

Potentialer og udviklingsmuligheder på kulturområdet
Heldagsskolen rummer både udfordringer og muligheder for kulturlivet. De kommunale kulturinstitutioner er klar til at indgå i et samarbejde med skolerne, som resulterer i undervisningstilbud af høj kvalitet. Kulturinstitutionerne danner organisatorisk grundlag for i samarbejde med skoleafdelingen at udvikle uformelle læringsmiljøer.
Transporten af skolebørn til kulturattraktioner og kulturelle oplevelser er et problem,
som kulturinstitutionerne har inde på livet. De ønsker sig bedre muligheder for, at skoleklasser
kan gøre brug af deres tilbud, og her er transporten en forhindring. Det kunne være en opgave
for Kulturelt Debatforum at afdække behovet for mere transport, men arbejdsgruppen anerkender, at det ikke ligger inden for denne handleplan at løse opgaven.

Økonomi
Et mobilt kreativt værksted og et mobilt museum kræver yderligere uddybning af behov og
ønsker; hvad der er muligt og ikke mindst økonomien i det: hvad koster anskaffelsen, og hvad
er der af driftsomkostninger? Først når alt dette er undersøgt og præciseret, er det muligt at
blive mere konkret om økonomien.
En musikfestival og en børnekulturdag har mulighed for at få støtte fra Udviklingspuljen.
De resterende handlinger kan finansieres af den almindelige drift hos kulturaktørerne og i Udvikling & Erhverv – Kultur & Fritid.
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