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”Stolthedsvæggen” – hvad er vi særligt stolte af? 

 

Samarbejde/netværk  

(3 post-its) 

 Netværket 

Kulturstrømmen 

 Samarbejdet mellem de 

6 kommuner 

 Fællesskabet – 

mangfoldighed 

 
Billedskolen (4 post-its) 

 Den fælles, regionale 
billedskole 

 
 
 

 
Ensemble Storstrøm (2 post-its) 

 Gentænkning af Ensemble 
Storstrøm. Stor bredde af 
’smal’ karakter, der 
rækker langt ud uden at 
miste jordforbindelse 

 

Museer (2 post-its) 

 Museer – (Involvering) 

 Kultur og naturarv – 

Holmegaard Værk 

 

 

 

Talent (2 post-its) 

 Talentudvikling 

 Art-Core – på skift i 

kommunerne (Talentskole) 

 

Film og performance – billede og 

musik (1 post-it) 

Gruppearbejde 1. Hvad skal Kulturregion Storstrøm være kendt for? 

Statements  

 Store, offensive projekter skabt i fællesskab 

 

 Mod til at gribe det, der er ved at vokse! 

 

 Fælles stolthed og mod til at ville! 

 

 Mod til vildskab og nye fælles projekter 

 

 Mod til kontinuitet 

 

Noter fra referent  

 Kulturen har værdi i sig selv – og som seks kommuner har vi kræfter og kan 

noget sammen. 

 Vores aktiviteter og arrangementer skal synliggøres.  

 Fælles aktiviteter giver fælles stolthed.  

 Kulturen foregår ikke i en silo  Vi tænker på tværs med ny agenda. 

 Kulturlivet er spillet ind på kommunernes politiske arena. 

 Vi griber de gode eksempler og eksisterende tilbud og udvikler her  Der, 
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hvor der er potentiale. 

 Modet til at vælge et fælles resultat, både store og mindre aktiviteter.  

 Verdensmålene og biblioteket. 

 Nedbrydelse af kommunegrænser og brug af kulturtilbud – borgere, 

turister m.v. er ligeglade med grænser. 

 Kulturel pulje til at udvikle nyt. 

 Grænseoverskridende og nytænkende  Vi støtter dem, der ”tør gå over 

grænsen” og dem, man husker.  

 Aktiviteter i fællesskab og politisk mod til store fællesprojekter og 

kulturiværksætteri på tværs af genrer, fx Billedskolen, musikskolen og 

filmfolk m.v. – vi tænker ”vildt”. 

 

Gruppearbejde 2. Hvordan vil vi samarbejde? 
Statements  

 Interessefællesskab med plads til forskellighed 

 

 Kulturpolitisk ejerskab/fællesskab 

 

 Ønske om fællesskab 

 

 Lytte og dele 

 

 Politiske drøftelser/temaer 

 

 Tradition og vildskab 

 

Noter fra referent  

Samarbejde og forskellighed: 

 Forskellige behov fra kommune til kommune afhængig af ressourcer. Dem 

med mange ressourcer ”behøver” måske ikke de andre for at få noget til at 

ske. Til gengæld får de noget andet ud af kulturregionssamarbejdet – andre 

vinkler, inspiration, delt stolthed.  

 Kulturregionen er interesseselskab med plads til forskellighed, men det 

bærende er viljen til at ville det fælles.  

 At dyrke det politiske samarbejde og dialogen som det primære er vejen til 

ejerskab, en fælles holdning og viljen til at deltage i alle projekter.  

 DPS er et politisk samarbejde, men også som fagligt 

interessefællesskab/socialt netværk om kulturen  Embedsværket skal 

organisere/skabe et frirum for, at man bare kan ”sidde og snakke” uden 

styring. 
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 Sikre mindst ét årsmøde/en temadrøftelse, der ikke er styret med 

dagsorden, hvor man mødes og drøfter, om man er enige i retningen. 

 Debatter til styregruppemøder kan være meget akademiske  Vi skylder 

hinanden at tale og melde klart ud. 

 Vi skal tale hinanden op – kan kun ske, hvis vi også ved, hvad der foregår i 

andre samarbejdskommuner.  

 Det handler ikke nødvendigvis om hvor, et projekt skal være, det vigtigste 

er i virkeligheden drivet hos idémagerne og dem, der skal være med til at 

udføre projektet. 

 Videns- og ressourcedeling: Vi har hver især stor viden og erfaring.  

 Vi skal finde den fælles referenceramme, der taler ind i fællesmængden - 

finde fælles snitflader fx ud fra kulturpolitikker. 

 

Skal alle være med i samme projekt? 

 Det kan ikke være rent tilkøb. Udgangspunktet er fællesskabet, ellers er 

der intet sammenhold. 

 Det skal ikke være sådan, at hvis én kommune ikke ønsker at være med i 

projekt, så kan de fem andre heller ikke. Dvs. omvendt logik end den 

enkeltes ret til at sige fra  I stedet de manges ret til at køre videre med et 

fælles projekt, da projektet er vigtigere end den enkelte kommune. Ingen 

tvang af enkeltstående kommune til at deltage, dog.  

 Der er fordel i at være en del af en fælles ”pakke”. Der vil altid være 

projekter, man byder mere ind på / høster mere eller mindre fra – det er et 

grundvilkår. Ikke millimeterdemokrati.  

 Hvis man har noget godt kørende i egen kommune i forvejen, skal der være 

plads til ikke at tvinges. 

 

Kvalitet/kvantitet 

 Hellere færre men stærkere/bedre og større fælles projekter, vi er fælles 

om. 

 Balance mellem kvantitet (er ofte vigtigt for at kunne ”sælge” politisk i 

bagland) og kvalitet. 

 

Mødedeltagelse og organisering 

 Meget stor forskel på, hvor klædt på andre udvalgsmedlemmer ville føle sig 

som stand-in til DPS-møder – behøves ikke nødvendigvis være 

næstformand, kunne også være et andet udvalgsmedlem. 

 Enkelte kommuner holder formøde i udvalg inden  Ejerskab i bagland. 

 Nogle mener, det er bedre, der er en anden politiker med, end en DAS som 

stand-in. 
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Gruppearbejde 3. Hvad vil vi samarbejde om? 
Statements  

 Regional ”skole” – billedkunst, musik, film, scenekunst. 

 

 Dannelse og bæredygtighed – havet som omdrejningspunkt. 

 

 Styrkelse af musikområdet i folkeskolen og daginstitutioner – ved at bringe 

musikskolernes kompetencer i spil. 

 

 Talentudvikling – på trinene i fødekæden mellem fx Billedskole og 

Talentskolen. 

 

 Billedskolen/Musikskolerne – udvikling og styrkelse. 

 

 Kulturelt iværksætteri og talentudvikling. 

 

Noter fra referent  

 Billedskolen / ”slip Billedskolen fri inden for talentudvikling” / Billedkunst 

Talentudvikling og kulturelt iværksætteri på tværs. 

 Filmundervisning, brede filmen ud, spire noget nedefra, koble fødekæde 

fra indskoling til talentfødekæden, evt. flere kunstarter ind over. 

 Regional kulturskole, der inkluderer alle kunstarter. 

 Udvikling af samarbejde mellem musikskolerne / løfte undervisning i 

folkeskolerne og daginstitutioner, skabe samme løft af lærere som med 

Billedskolen. 

 Projekter, der kan løfte ind på velfærdsområderne, fx tænke 

ældremålgruppe ind, sundhed, kultur på recept, ikke sædvanlige 

kulturforbrugere. 

 Talentudvikling på niveau mellem billedskole og talentskole  Små 

satellitter, lukke gabet i talentfødekæden. 

 Bibliotekerne største aktører i kommunerne, kan de komme i spil. 

 Bæredygtighed. 

 Formidle kulturarv ude i landskabet og evt. koble med bevægelse og 

sundhed, formidle skatter, der er i området. 

 Livskvalitet og sundhed, fx har vi havet til fælles, koble til dannelse og 

bæredygtighed. 

 Holmegaard som løftestang for noget større. 

 

 


