Strategi for kulturområdet i Syddjurs Kommune
Kulturlivet i Syddjurs skabes af mange aktørers indsats. Kulturinstitutioner, kunstnere,
foreninger, kirker, forskellige råd og frivillige ildsjæle er nogle af de mange, der bidrager til
at skabe kulturlivet.
Kulturlivet spiller også sammen med mange dele af den kommunale virksomhed. Børn i
skolen, ældre på plejecentre, socialt udsatte og personer i rehabilitering er nogle af de
mange, der kan drage nytte af kultur.
Centralt i kommunens indsats står arbejdet under Udvalget for plan, udvikling og kultur.
Her udbetales driftstilskud til en række institutioner, fordeles midler fra puljer og gives tilskud til anlægsprojekter. Ligeledes har udvalget de kommunale institutioner Kulturskolen,
Kulturhotellet og Bibliotekerne under sig, og Kultursekretariatet afholder selv arrangementer.
I kommunalt regi sker der også en omfattende udviklingsindsats. Kommunen har afsat en
udviklingspulje, ligesom de kommunale medarbejdere indgår i tæt samarbejde med mange forskellige partnere om den løbende nytænkning af området.
Tilsammen kan de mange aktører skabe og synliggøre et kulturliv, der
-

-

understøtter Syddjurs Kommune som et sted, hvor det gode liv leves. Et sted,
hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab, de
oplevelser og den dannelse som kultur kan tilbyde og hvor kulturen bidrager til
sammenhængskraften
bidrager til, at Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode
kulturtilbud
kan tiltrække turister ved at tilbyde oplevelser, også for personer, der kun bor i
Syddjurs dele af året.

Det er derfor Syddjurs Kommunes ambition, at de mange aktører sammen bidrager til, at
vi når seks strategiske pejlemærker:
Vi har kultur i hele kommunen
Med områdernes særlige identitet som drivkraft sørger vi for, at kulturen kan vokse over
alt i kommunen. Kulturskole og bibliotek skaber nye tilbud, også i de mindre byer, og de
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lokale ildsjæle får støtte til at udvikle deres egne kulturaktiviteter. Vi eksperimenterer med
kulturtilbud i tomme lokaler og i naturen i samarbejde med kunstnere fra Syddjurs og
resten af verden.
Vi tænker stort, så de kulturelle fyrtårne spiller sammen med hele samfundet
Syddjurs skal være kendt som en kommune med kulturelle fyrtårne af høj kvalitet, det
gælder både kulturinstitutioner, de årlige festivaler og enkeltstående events. De kulturelle
fyrtårne har en central rolle at spille i udviklingen af vores samfund, hvad end det er at
understøtte fortællingerne om et landsbysamfund, synliggøre naturen eller skabe nye
arbejdspladser i kreative erhverv. Vi er bevidste om den særlige rolle kulturhuse har med
at understøtte udviklingen af lokalsamfund, hvad end det er Maltfabrikken, Kulturhotellet,
det kommende kulturhus i Hornslet, Posthuset i Ryomgård, Byens Hus i Mørke eller
mødesteder i landsbyklyngerne. Vi er også bevidste om, at kulturhusene kan spille en rolle udover deres eget lokalområde.
Kommunens museer og arkiver er en vigtig del af kommunens samlede hukommelse, og
kommunens kulturarv udgør et stort potentiale, når der skal udvikles nye projekter og
initiativer.
Samtidig er der et potentiale i de mange udøvende kunstnere. De skal fremover skal være en større del af fortællingen om Syddjurs, og de kan bidrage til udviklingen af hele vores samfund.
Vi vil tiltrække internationale partnerskaber og samarbejder med landets største fonde om
at gøre vores ambitioner mulige.
Vi skaber udvikling på tværs af kultur, turisme og beslægtede erhverv
Kulturen, turismen og de beslægtede erhverv indgår i et stærkt økosystem, som vi understøtter udviklingen af. Vi styrker tilbuddene til turister og fritidsborgere i turismens skuldersæson (fra efterår til forår), hvilket også skaber attraktive oplevelser for kommunens
borgere hele året. Med partnerskaber mellem kommercielle aktører og frivillige foreninger
sikrer vi, at kulturlivet i Syddjurs er levende hele året. Vi har særligt fokus på den store
ressource, som naturen udgør.
Vi er på alle områder klar til at gå nye veje, også selv om det medfører, at vi af og til
fejler.
Vi vil nå ud til flere og andre
Vi vil nå ud til grupper, vi traditionelt har svært ved at nå, f.eks. personer med anden
etnisk baggrund eller personer med handicaps. Vi skal udvikle tilbud til de flere og flere
ældre. Vi vil samarbejde med skoler og institutioner om at give børn og unge gode kultur-
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tilbud. Vi støtter de unge i at skabe netop de unge-ledede kulturprojekter, som de har lyst
til, og støtter mødesteder drevet af unge. Målet er, at vi skal have en bred vifte af tilbud
som er tilgængelige og relevante for flere, også på tværs af generationer. Derfor vil vi løbende udvikle os. Hos os byder vi folk velkommen, også dem der ikke er vant til at bruge
kulturtilbud, og vedkender os på den måde, at kultur også har et socialt sigte.
Vi kommunikerer professionelt og effektivt om kulturlivet
Vi løfter kommunikationen om kulturlivets mange tilbud til det næste niveau, så det bliver
nemmere for alle at finder information om relevante kulturtilbud. I samspil mellem online,
print og eventbaseret kommunikation sikrer vi en klar og let tilgængelig kommunikation på
tværs af platforme. Vi har til stadighed fokus på at få formidlet de gode historier.
Vi vil samarbejdet med andre
Vi behøver ikke en strategi – vi tager bare telefonen og ringer til hinanden. Vi bruger tid
på at interessere os for, hvad der sker hos andre aktører, for de kan inspirere os og gøre
vores hverdag lettere. Det gør det også muligt at skabe projekter sammen, der ligeledes
kan bidrage til øget synlighed. De forskellige dele af den kommunale virksomhed er
interesserede i at samarbejde med kulturinstitutioner og -aktører og opsøger aktivt samarbejder og indgår i partnerskaber. Kommunens samarbejdsstrukturer med kulturlivet skal
indrettes, så de understøtter samarbejde på tværs. Kommunen vil facilitere, at aktører og
ildsjæle mødes, samarbejder og tænker nyt, og vi arbejder hele tiden med at skabe bedre
rammer for frivilligheden.
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