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Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan 2017
Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen ”Frem mod 2020” med det mål, at der i
2020 er opnået en tydelig kulturel identitet i Syddjurs Kommune.
Visionen lægger op til, at kultur og oplevelser er for alle, enkeltpersoner, familier, borgergrupper,
institutioner, partnerskaber og netværk. Kulturen giver engagement – og kræver det samme, hvis vi skal
lykkes med gode resultater og stor synlighed – både i og uden for kommunen.

Hvert år frem til 2020 udarbejdes en handleplan, der realiserer nogle af kulturpolitikkens indsatsområder.
Således blev Handleplan 2016 vedtaget i februar og evalueret i 2016, og herunder præsenteres et udkast til
Handleplan 2017, der dels bygger videre på 2016-handleplanerne, dels tager fat i nye områder af ”Frem mod
2020”-politikken.

Handleplan 2017
Handleplanen forholder sig til de fem indsatsområder udpeget og beskrevet i Kulturpolitikken.
I det følgende konkretiseres handleplanerne for hvert enkelt indsatsområde.

Formidling – kultur og oplevelser
Fra mange sider udtrykkes der et stort behov for en samlet indgang til
information om kultur- og naturtilbud i Syddjurs Kommune. Der findes i dag
et væld af hjemmesider, facebooksider m.v., der tilsammen dækker området,
men som ikke giver overblik. Bl.a. udtrykkes behovet for en samlende
hjemmeside i Syddjurs Kommunes nyligt vedtagne Fritids- og Friluftspolitik.

Handling:
I samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling igangsættes arbejdet med at opbygge en
oplevelsesportal, oplevsyddjurs.dk, som vil komme til at rumme en begivenhedskalender, der baserer sig på
kultunaut.dk, information om cykel- og vandreruter og publikumsfaciliteter m.v. Webløsningen vil blive
fleksibel, så den løbende vil kunne udbygges og tilpasses nye krav og tendenser.
I takt med den nye webløsning vil gamle hjemmesider blive lukket ned, for at undgå fortsat forvirring.
En lang række aktører vil blive inddraget i arbejdet med portalen, og processen vil derfor samtidig komme til
at fungere som en form for kortlægning af området – en sidegevinst.
Effekt:
Velinformerede borgere, flere brugere, højere aktivitetsniveau fordi arrangører får en platform at formidle
deres aktivitet på.

Mødesteder
Mødesteder er ikke kun fysiske mødesteder, men kan også være af mere
virtuel karakter (fx portalen nævnt ovenfor) – det ”fælles” kan udgøre et
identitetsskabende mødested for de der deltager. Således nogle meget
forskellige definitioner af begrebet mødested i det nedenstående.

Handlinger:
Syddjurs Bibliotek arbejder videre med den målrettede indsats, der skaber kulturelle mødesteder i
landdistrikterne.
Der igangsættes biblioteksforsøg i Knebel og Tirstrup/Rosmus og blive videreudviklet på de igangsatte
initiativer i Ryomgård, Lime og Mørke.
Der vil desuden blive arbejdet for en udvikling af bogbussen. Det kan fx være ved at tilbyde borgerservice fra
bussen og/eller arbejde med bussens rute.
Der vil blive fornyet markedsføring af bibliotekstilbuddene, herunder det åbne bibliotek, i forbindelse med
beslutningen om pas- og kørekort-service på Hornslet Bibliotek og de nye tilbud i Kolind+ primo januar 2017.

The Island er et projekt i forbindelse med Aarhus 2017, som efter planen vil kunne præsenteres omkring Skt.
Hans.The Island vil være en platform, der kan danne ramme om spændende kulturmøder af enhver art – fra
møder og foredrag til koncerter, dans, idræt og kreative workshops med den maritime kulturhistorie som
ramme. The Island vil således blive et nytænkt og anderledes midlertidigt mødested, hvor forskellige
grupperinger vil mødes på kryds og tværs – fx borgere og turister, unge og gamle, professionelle og
amatører m.fl. omkring kulturoplevelser og brugerdrevne initiativer. The Island udvikles i samarbejde mellem
Fregatten Jylland og Syddjurs Kommune.
Spil Dansk er et landsdækkende projekt, der hvert år i uge 44 sætter fokus på dansk musik. Syddjurs
Kommune deltog i 2016 med Kulturskolen som tovholder, og der er stort potentiale i at videreudvikle
kommunens deltagelse i projektet.
Effekter:
Nye og styrkede partnerskaber og mobilisering af nye grupper af borgere som brugere, deltagere og aktører
i kulturelle aktiviteter og events.

Børn og Unge
Kommunens børn og unge skal have muligheder for at opleve kunst og
kultur gennem hele deres opvækst. Kunst og kultur skal gøre indtryk,
medføre udtryk og sætte aftryk i kommunens børn og unge, så de også som
voksne er aktive brugere og skabere af kunst og kultur.

Handlinger:
Kulturafdelingen vil undersøge interessen for at at ”genoplive” Børnekulturelt Samråd, som et forum for de
der er afsendere af børnekulturelle initiativer og aktiviteter i kommunen til gensidig inspiration, videndeling og
fælles information. Potentielle deltagere i samrådet vil være repræsentanter for kulturskole, bibliotek,
museum, naturcenter, børnekulturklubber m.v.
KulturCrew er en ordning etableret af Teatercentrum og Levende Musik i Skolen, som inddrager skoleelever
som kulturarrangører, når skolen har besøg af turnerende teater el.lign. KulturCrew ”uddanner” eleverne til at
tage aktiv del i den proces, det er at arrangere kulturbegivenheder og er populær i mange kommuner. Det
foreslås, at Syddjurs Kommune i skoleåret 2017-18 på et antal skoler etablerer kulturcrews, der kan
medvirke i forbindelse med afviklingen af Aprilfestivalen i april 2018. Ordningen kan evt. formidles via
”Skolen i Virkeligheden”.
Effekt:
Styrkelse af børnekulturen i kommunen, ikke mindst i samarbejdet omkring børnekulturelle aktiviteter, fx
børnekulturnat. Med Kulturcrew aktiveres kommunens børn kulturelt og dermed sås frø til at skabe fremtidige
unge og voksne kulturaktører/-arrangører i kommunen.

Gentænkning og kreativitet:
Kulturhovedstadsprojektet har overskriften ”Rethink” og de mange
kulturprojekter med relation til Aarhus 2017 er således udtryk for
gentænkning.

Handlinger:
Syddjurs Kommune er involveret i ca. 15 projekter i forbindelse med Aarhus 2017. Her i blandt skal nævnes
de to streetsport-events med fokus på børne og unge, den store børneåbning i Tirstrup Lufthavn fredag d.
20. januar, cykelprojekter Kulturringen, The Island m.fl.
Der arbejdes gennem 2017 for at medvirke til projekternes fremme og gennemførelse.
Effekt:
Vi får afprøvet nye samarbejdsformer og deltagelse i anderledes og nytænkte kulturprojekter lokalt og på
tværs af regionen. Erfaringerne fra disse projekter skulle gerne komme til at smitte af på fremtidige
kulturinitiativer i Syddjurs Kommune – i hvert fald vil der følge meget læring med til både kommunale og
frivillige aktører samt etablering af værdifulde regionale partnerskaber.

Natur – i grønt og blåt
Syddjurs Kommunes pragtfulde natur er en central kvalitet for kommunens
kultur- og fritidstilbud. Derfor er det også naturligt, at såvel Fritids- og
Friluftspolitikken som Kulturpolitikken fokuserer på at understøtte aktiviteter,
projekter og events i naturen i kommunen.

Handlinger:
(Event støttet af udviklingspuljen – lukket sag, PUK 21.nov. 2016)
2017-eventen ”Move for Life”, som DGI har tovet på i hele regionen, finder sted i november, og er et
bevægelses- og sundhedsevent, som kulturafdelingen er lokal arrangør af i samarbejde med
Sundhedsteamet.
Danmarks Dejligst er en udendørs musikbegivenhed arrangeret af musikeren Rasmus Nøhr, som Syddjurs
Kommune har takket ja til i sommeren 2017. Der arbejdes på at finde en lokal arrangør i det frivillige
foreningsliv i kommunen, som med opbakning fra kulturafdelingen kan stå for begivenheden.

Effekt:
En øget opmærksomhed på kvaliteter og potentialer i kommunens stedbundne kvaliteter ved at opleve og
deltage i anderledes kulturbegivenheder under åben himmel, som kan inspirere til tilrettelæggelse af flere
aktiviteter og oplevelser udenfor.

