
Ansøgning til Plan- & Kulturudvalget i Faxe Kommune  

Hermed fremsendes en ansøgning om tilskud til afholdelse af ”Kultursalonerne 
Gisselfeld”  

Datoer: 18.-21.august 2022 
Tid: 14.00 – 23.00 alle dage 

 

HVAD ER KULTURSALONERNE GISSELFELD: 
Kultursalonerne Gisselfeld (KG) er et bud på fremtidens festival, hvor musik, 
vidensdeling, talks oplæsninger og fokus på fødevarer er omdrejningspunktet. 

En festival, hvor vi tilbyder et langt bredere program end hvad man normalt ser på de 
traditionelle festivaler, men samtidig også en festival, hvor vi kræver lidt mere af et 

publikum, som vi forventer engagerer sig. 
 

HVEM   
”Kultursalonerne Gisselfeld” er et samarbejdsprojekt mellem Gisselfeld Kloster, Bullet 

Booking og Faxe Kommune, der med Gisselfeld Kloster som lokation, ønsker at skabe 
rammen om en årligt tilbagevendende kulturbegivenhed, der giver deltagerne og 

publikum mere med hjem end de kom med. 

 
FORMÅL 

En høst af oplevelser og indtryk, der skal give deltageren lyst til yderligere fordybelse 
og pirre deres nysgerrighed fremadrettet.  
Det være sig kulturelt og kulinarisk, som åndeligt og socialt. 

Deltagerne skal have en oplevelse af, at have stået midt i og været med til at skabe 
et paradis på jord. 

Med andre ord skal ”Kultursalonerne Gisselfeld” være en kulturbegivenhed, der 

fungerer som bindeled mellem borgere, kulturen og erhvervslivet i kommunen, og 
samtidig være en begivenhed, der skaber bevågenhed fra et publikum i andre dele af 
landet. 

 
HVEM MERE  
Udover Gisselfeld Kloster, Faxe Kommune og Bullet Booking søges samarbejde med 

lokale foreninger i regionen, for at højene sammenhængskraften i lokal området, og 
sætte fokus på de mange gode eksempler der findes lokalt og inviterer relevante 

aktører 

Der er allerede indgået aftaler med VISM, Royal Unibrew, Business Faxe og der 
inviteres til deltagelse fra det lokale erhvervs- og foreningsliv i øvrigt. 

For at et sådan samarbejde kan effektures foreslås et stormøde, hvor alle 
interesserede og potentielle samarbejdspartnere inviteres.  



Dette kunne med fordel afholdes i starten af 2022, så der i god tid inden 
”Kultursalonerne Gisselfeld” 2022 kunne etableres en kontakt og et forum, hvor 

potentiale og udviklingsmuligheder kunne diskuteres 

Arrangementet vil primært blive afviklet på udendørs scener, men enkelte dele af 
arrangementet vil blive afholdt i hhv staldene, Paradehuset og Peder Oxe Hallen 
For at få et arrangement med store ambitioner stablet på benene, er det altafgørende 

at der etableres et bredt samarbejde mellem  

-   Arrangører (Faxe Kommune/Gisselfeld Kloster/Bullet Booking), der stiller knowhow, 
rammer og fagligt personale til rådighed. 

-   Det lokale erhvervsliv, der med sponsorater, VIP-arrangementer på selve festivalen til 

kundepleje og generelt engagement, vil være med til at skabe den lokale forankring 

-   De lokale foreninger, der med frivilligt personale i barer og på pladsen – vil kunne 
generere økonomi til den enkelte forening 

-   VISM og Business Faxe, der via deres netværk vil kunne udbrede kendskabet til 

arrangementet og samtidig kunne formidle, at kulturlivet i regionen/kommunen er 
levende og ikke mindst i vækst. 

Vi ønsker at øge den kulturelle attraktionskraft og tilgængelighed for lokale, gennem 

en ambitiøst, årligt tilbagevendende arrangement på tværs af regionen. 
 
 

MÅLGRUPPE - lokalt publikum  
Ambitionen er at tiltrække et kvalitetsbevidst lokalt publikum, samt publikum fra det 

øvrige Sjælland/Københavnsområdet. 

Målgruppen vil primært være lokale, nysgerrige i alderen 25-60år, der ønsker at være 
med til, at styrke det lokale kulturliv, være medskabende til en forståelse af Faxe 

Kommune som et sted med mulighed for store kulturelle oplevelser og den almene 
kulturforbruger. 

Det er vores målsætning, at vi i løbet af en årrække, vil have en festival med 5-8000 
publikummer. 

 

PROGRAM  
Programmet vil være en bred vifte af musikere, foredragsholdere, videnskabsfolk og 

historiefortællere. Delvist skabt i samarbejde med lokale aktører som Permatopia, 
Østsjællands Museum og B&W Live 

Pr d.29.Oktober vil nogle af de første offentliggjorte optrædende være; 

Ib Michael – forfatter og rejsende 

Kira Skov – musiker og foredragsholder 
Mikkel Winther Pedersen – professor ved Københavns Universitet og dna-forsker 



Mikael Simpson – musiker og radiovært 
Rub&Stub – Rådgiver i bæredygtig drift af køkkener og catering-/madoplevelser 

Pelle Dragsted – politiker og forfatter 
Nikolaj Nørlund – musiker, sangskriver og pladeselskabsejer 
GOSS – musiker, producer og sangskriver 

…og mange mange flere vil blive tilføjet løbende. 

Det er vores plan, at offentliggøre en god håndfulde navne, i kategorien 
”hovednavne”, medio december 


