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Forord
Brønderslev Kommunes vision mod 2020 er, at det skal være det bedste sted at leve nord for
Limfjorden. Her er vi tæt på alt. Geografisk med en velfungerende infrastruktur og mentalt med en
direkte linje til både beslutninger, forvaltning og det frivillige, levende fællesskab i alle vore
foreninger.
En af vores styrkepositioner er, at fælles oplevelser i natur- og fritidslivet, er med til at skabe
rammerne om et sundt og indholdsrigt liv. I Brønderslev Kommune findes et alsidigt tilbud af
aktiviteter og oplevelser for hele familien og de er formet af det frivillige arbejde, der er selve
nerven i vores måde at gøre tingene på. Aktiv deltagelse binder mennesker sammen og er med til
at forme og give identitet.
Derfor har vi en kulturpolitik, der giver borgere mulighed for at involvere sig, deltage og være med
til at skabe kulturen i dialog med foreninger, kulturinstitutioner, kunstnere og talentmiljøer.
Vi er stolte af, at mange lokale kunstnere, kulturinstitutioner, foreninger og ildsjæle har kultur på
hjertet og brænder for at give os gode oplevelser og inspiration gennem hele livet.
Kulturpolitikken skal sikre, at kulturlivet får gode inspirerende og udfordrende rammer, så det både
kan følge med udviklingen og vise nye veje. Vi ønsker endnu flere deltagende og skabende
kulturaktører, som sætter deres præg på Brønderslev Kommune. Vi ønsker et rigt kulturliv overalt i
vores kommune og vi vil også gerne satse på nye projekter i stedet for at gøre, som vi plejer.

Fem særlige indsatsområder
Brønderslev Kommunes kulturpolitik består af fem særlige indsatsområder, som skal være med til
at realisere de mål og handlinger der er for de kommende års arbejde med kulturlivet.
Kultur og identitet – kultur er for alle
Samhørighed og sammenhængskraft – kultur giver fællesskab
Frivillighed og ansvar – intet er umuligt
Rum til at spire – at skabe sig, at skabe noget
Tilgængelighed og formidling – det handler om den gode historie
Konkrete forslag og ideer til mål og handlinger indenfor de enkelte værdier supplerer
kulturpolitikken, og viser vejen i arbejdet med, at omsætte politikken til konkrete handlinger.
Kulturpolitikken er blevet til i dialog med en lang række interessenter for eksempel borgere,
udøvende kunstnere og skabende kræfter i kulturlivet.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget og glæder os til at samarbejde om at
realisere kulturpolitikken.
Kulturpolitikken skal være en dynamisk politik, og skal derfor evalueres i starten af en ny
byrådsperiode – næste gang i 2018
Margit Chemnitz
Formand Fritid og kultur

Om processen
Fritids- & Kulturudvalget igangsatte i foråret 2014 evaluering af Kulturpolitikken. Brønderslev
Bibliotek har faciliteret processen omkring evalueringen i tæt samspil med politikere og
embedsmænd.
De kulturpolitiske værdier er fortsat omdrejningspunkt for kulturen i Brønderslev Kommune.
Værdier, der er udviklet i samarbejde med brugere af kulturen, udøvende kulturfolk, de kulturelle
institutioner og foreninger fra hele kommunen.
Evalueringen tog afsæt i en innovationsworkshop med deltagelse af brugere, aktører:
professionelle såvel som amatører, ildsjæle, kulturforeninger og institutioner. Fritids- &
Kulturudvalget var vært ved workshoppen og deltog i debatten. Deltagerkredsen var udvalgt med
deltagelse af repræsentanter som var aktive i forbindelse med udarbejdelsen af Kulturpolitikken i
2010. Desuden deltog kulturaktører som har modtaget støtte eller på anden måde har været aktive
i kulturlivet i Brønderslev Kommune.
Efter politisk ønske om en evaluering, der peger fremad mod ønsker og drømme for kulturområdet,
er der taget afsæt i en fremadrettet kvalitativ, innovativ evaluering med fokus på, at skabe retning
for det vi gerne vil have mere af og få skabt det bedst mulige grundlag for kulturlivet.
Workshoppens resultater er efterfølgende samlet, kvalificeret, præsenteret og diskuteret i Fritids- &
Kulturudvalget, hvorefter udvalget har sat politisk retning på Kulturpolitikken.
Kulturpolitikken består fortsat af de fem bærende værdier, mens mål og handlinger på den enkelte
værdi er fremskrevet og opdateret i forhold til evalueringens resultater og de politiske pejlinger.
Desuden er der som bilag til Kulturpolitikken et idekatalog med konkrete forslag til udvikling af
kulturelle aktiviteter og ideer.
Kulturens stemmer er stadig helt centrale og byggesten i Kulturpolitikken. Det har været en
fornøjelse at mærke ildsjæle, som brænder, og som vil kulturen i Brønderslev Kommune.

Louise Eltved Krogsgård & Bente Kristoffersen
Brønderslev Bibliotek
September 2014

Kultur
og
identitet

Kultur er et fundament, som er med til at skabe
identitet for borgerne: en fælles kulturel identitet
og en fortælling om det enkelte liv. Kultur møder
vi gennem hele livet.
Kulturen skaber mening og livskvalitet og giver
hverdagslivet dybde. Kultur, natur, kulturarv og
kulturelle fællesskaber er nært forbundne og med
til at samle hele kommunen. Der skabes bånd
mellem fortid, nutid og fremtid.
Det er derfor vigtigt at støtte op om det lokale
engagement og skabe nye fælles fortællinger
både lokalt og regionalt: fortællinger, som kan
skabe et kulturelt rodnet, der kan bidrage til det
gode hverdagsliv i kommunen.

Kultur
er for
alle

Kommunens fortælling
Borgere i Brønderslev Kommune skal kunne møde deres egne historier og kende til lokalområdets
historie igennem identitetsskabende aktiviteter på tværs af geografi, mål- og aldersgrupper. Det
handler om fokus på at skabe møder, oplevelser og sammenhold.
Dette skal ske i et bredt samarbejde mellem kulturaktører, f.eks. teatre, lokalarkiver, turisme
og museer.

Store og små oplevelser
Kulturlivet i Brønderslev Kommune skal være præget af mangfoldighed og give plads til store som
små oplevelser. Det handler om at alle borgere møder kulturen, også i eget lokalområde.
Samarbejde mellem foreninger, højskolekredse, aftenskoler mv. og kommunale institutioner
som f.eks. Brønderslev Bibliotek, skal skabe tilbud af høj kvalitet tæt på kommunens
borgere.

Plads til kulturen
Brønderslev Kommune skaber mulighed og rammer for at udstille og formidle kultur bredt i byens
rum. Det kan ske ved at udnytte byens rum, f.eks. gennem happenings og muligheder for
overraskende møder. Borgerne skal have mulighed for at bruge byens rum, som plads for
formidling af det, som sker i kommunen.
Udviklingen af byens rum kan blandt andet ske gennem brug af kommunens lokaler,
naturområder og institutioner. Foreninger, kunstnere og institutioner mv. skal bakke op om
spændende formidling i byens rum, f.eks. med KulturKANten som samarbejdspartner.

Samhørighed

Kulturlivet i Brønderslev Kommune bidrager til
samhørighed. Kulturen handler også om
hyggelige miljøer med adgang til et socialt
fællesskab. Det er vigtigt, at kommunens
borgere, ildsjæle, frivillige og kommunens
kulturinstitutioner arbejder sammen om at kultur
bliver et fælles projekt. Der skal udvikles tiltag,
som kan skabe fællesskab også i fremtiden.
Kultur handler om at mødes om samme
engagement og om at dele og udveksle det man
brænder for - at skabe noget, der kan gives videre
til andre. Kultur forener generationer og er for
hele familien.

– kultur
giver
fællesskab

Kultur gennem hele livet
I Brønderslev Kommune er kultur for hele familien gennem hele livet. Dette sker f.eks. gennem de
tiltag, der er i børnekulturpolitikken og den kulturelle rygsæk til alle børn. Kultur er et aktiv, vi
møder fra livets start og udvikler gennem hele livet.
Dette skal ske gennem et bredt samarbejde mellem foreningslivet og de kommunale
institutioner som biblioteket, ungdomsskolen og kulturskolen.

Kultur på tværs
Samhørighed handler desuden om formelle samarbejder på tværs af og ud over kommunens
grænser. Det kan være i form af kulturudvekslinger, samarbejde med universiteter og andre
uddannelsesinstitutioner, venskabsbyer mv. Det handler om, at få inspiration og skabe en
sammenhæng mellem de tiltag, der er i Brønderslev Kommune og det, som sker på regionalt plan,
landsplan og verdensplan.
Samarbejde kan blandt andet formidles gennem Fagenheden for Børn og Kultur.
Brønderslev Kommune tænkes som en aktiv bidragyder i KulturKANten og de muligheder,
der findes herigennem.

Kulturkompasset - netværksmøder
Fællesskabet omkring kulturlivet i Brønderslev Kommune skal styrkes og udfordres så de bedst
mulige ideer og tanker kan få grobund. Det skal gøres gennem årlige netværksmøder, kaldet
Kulturkompasset, hvor kulturaktører og politikere mødes, får ny inspiration og i fællesskab udvikler
nye ideer til projekter.
Netværksmøder arrangeres af Fritids- og Kulturudvalget i marts måned. På
Kulturkompasset uddeles Kulturprisen, ligesom projekter støttet fra Kulturpuljen
fremlægger resultater. På mødet informeres om den kommende ansøgningsfrist til
Kulturpuljen.

Frivillighed
og ansvar

Frivillighed og ansvarlighed er afgørende
betingelser for udviklingen af et bredtfavnende
og engageret kulturliv. De mange frivillige blandt
kommunens borgere er med til at sikre, at der
opretholdes et rigt og meningsfuldt kulturliv i
kommunen, som også er attraktivt for tilflyttere
til kommunen.
Frivillighed er et bærende fundament for
kulturen; ildsjælene knytter bånd på kryds og
tværs. Det betyder, at der skal være gode
betingelser for de frivilliges arbejde og
anerkendelse af deres bidrag og indsats.
Der skal være fokus på muligheder og forståelsen
af, at intet er umuligt. Det er derfor vigtigt, at der
er et godt og gensidigt samarbejde mellem
medarbejdere i de kommunale kulturinstitutioner
og frivillige - også uden at det handler om penge.

– intet
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Anerkendelse af frivillige kræfter
De frivillige foreninger og aktører i kulturlivet i Brønderslev Kommune skal have mest muligt ud af
deres ressourcer. Kommunen skal bakke om op de tilbud, der er i kraft af alle de frivilliges indsats.
Det kan være støtte til dygtiggørelse og nytænkning.
Fagenheden for Børn og Kultur skal støtte op om de frivilliges arbejde med rådgivning og
viden.
Priser som understøttes af Fritids- og Kulturudvalget:
Kulturprisen
Fritidsprisen

Nytænkning
Kulturlivet motiveres og vokser med nytænkning. Det er nødvendigt for kulturlivet i Brønderslev
Kommune, at forny sig for at have en eksistens i fremtidens kulturliv. Brønderslev er
mulighedernes kommune, hvor der skal satses på et rigt og kreativt miljø, og hvor det handler om
at satse på nyt.
Fritids- og Kulturudvalget bakker op om gode projekter med vægt på nytænkning, som
støtter spirende talenter og nye foreninger. Det handler om at støtte nye ideer, også dem
med et spinkelt grundlag, sådan at kulturlivet beriges.

Rum til
at spire

Kultur i Brønderslev Kommune skal i høj grad
bygge på rum til at spire. Det handler om at
skabe rammer for at flere kan leve af kunst og
kultur i Brønderslev Kommune.
Det skal være fokus på kommunens styrker og
bygges videre på de ressourcer der findes.
Der skal være plads til nye kræfter og til at lade
de nye og unge komme til på deres måder og
præmisser. Kommunen skal skabe muligheder,
der trækker kunstnere, kulturelle talenter, turister
og nye bosættere til kommunen ved blandt andet,
at udvikle gode rammer om kulturlivet.

– at skabe
sig, at
skabe noget

Talentudvikling
I brandingen af Brønderslev Kommune er det vigtigt med gode rollemodeller indenfor det kulturelle
område. Det betyder, at talenter skal have gode muligheder for at udvikle sig. Talentudvikling går
på tværs af kommunen. Fritids- og Kulturudvalget vil arbejde for, at talentudvikling tænkes ind i
kommunens branding samt i sammenhæng med KulturKANten og andre nationale talentprojekter.
Brønderslev Kommune skal støtte op om de talenter der er, blandt andet gennem
mentorordninger og ved at kulturelle aktører bakker hinanden op i at satse på talenter.

Kulturarv og kunstformidling
Der skal i Brønderslev Kommune satses på kulturelle arenaer og formidling af kulturarven.
Brønderslev Kommune skal være kendt som en kommune med kulturelle tilbud af høj kvalitet
indenfor alle kunstarter samt sikre, at kommunens borgere har adgang hertil.
Brønderslev Kommune skal bakke op om eksisterende og nye arenaer såsom Dronninglund
Kunstcenter og Museerne.

Kulturskole
Brønderslev Kommune har en Kulturskole der rummer både musik, drama og billedkunst, som
giver et decentralt og alsidigt kulturundervisningssted for alle børn samt voksne.
Brønderslev Kommune skal skabe et godt fundament for, at udvikle og styrke Kulturskolen.

Tilgængelighed og
formidling

Kultur i Brønderslev Kommune skal være
tilgængelig for alle. Alle kommunens
borgere skal have mulighed for at møde
relevante, interessante og nyskabende
tilbud. Kultur er for alle.
Brønderslev Kommune ønsker, at skabe en
fælles synlighed, som viser de mange tilbud
og muligheder. Kultur formidles gennem
den gode historie.

– den
gode
historie

Det bedste sted at leve nord for Limfjorden
Alle borgere skal have adgang og kendskab til det brede udbud af kulturelle tilbud. Det er vigtigt at
mennesker mødes og oplever noget meningsfyldt. Herigennem opstår netværk og relationer på
kryds og tværs af kommunen.
Alle foreninger og kulturelle institutioner skal arbejde på, at skabe kulturelle tilbud, der
giver mening og inddrager kommunens borgere i et spændende kulturliv.

Kulturel markedsføring
Brønderslev Kommune har meget at byde på og aktiviteter for enhver smag. Det er derfor vigtigt,
at der er mulighed for at få kendskab til de tilbud, der er i kommunen. Det handler om, at
tilbuddene til kommunens borgere er synlige og tilgængelige på flere platforme.
Fritids- og Kulturudvalget vil støtte op om, at kulturlivet får gode rammer for markedsføring
og formidling af kulturelle aktiviteter og events. Dette skal ske i et bredt samarbejde mellem
kulturens aktører, turisme, institutioner og Fagenheden for Børn og Kultur.

Den gode historie
Kulturlivet i Brønderslev Kommune rummer mange af hverdagens gode historier, forstået som den
gode historie om den gode oplevelse, det gode møde og det gode hverdagsliv. Disse historier er
særlig vigtige at få fortalt på uventede tidspunkter, på overraskende steder og på nye platforme.
Fortællingen omkring kulturlivet i Brønderslev Kommune skal bredt fortælles af alle
kulturaktører, foreninger og offentlige institutioner.

