Vision for kulturhusene i Favrskov Kommune
Udvalget for Kultur, Fritid og Lokalsamfund
igangsatte i januar 2007 en proces, hvis formål
var – sammen med repræsentanter fra kulturog foreningslivet – at drøfte kulturhusenes
fremtidige organisering og indhold.
Den 15. maj 2007 afholdtes et visionsseminar.
Ved caféborde blev spørgsmål vedr.
kulturhusenes organisering, kulturhusenes
roller og sammenhængskraft, kulturhusenes
indhold og målgrupper samt kulturhusenes rolle
som arrangør og samarbejdspartner drøftet.
Debatten var livlig og synspunkterne mange.
Hen over sommeren blev synspunkterne
sammenskrevet til en rapport.
I september 2007 kunne Udvalget for Kultur,
Fritid og Lokalsamfund sammen med
kulturhuslederne behandle et oplæg til vision
for kulturhusene i Favrskov – udarbejdet på
baggrund af de mange input fra
visionsseminaret.
Af opsamlingen fra visionsseminaret den 15.
maj 2007 fremgår:
Kulturhusene bør tage initiativer, være
dynamo for ildsjælene og have en rolle
som det samlende ”kit” i kommunen
Mere fokus på børn og unge, da de er
en del af det kulturelle vækstlag
Tidssvarende fysiske rammer, der
matcher de lokale behov alle fire steder
Frie midler / ressourcer til
kulturaktiviteter er en nødvendighed,
hvis man ønsker, at kulturhusene skal
spille en mere udadvendt og samlende
rolle.

Det betyder for borgerne…

Vision 1: Borgeren i centrum

Vision 2: Fire kulturhuse – én kommune

Tilgodese de organiserede og uorganiserede
interessegrupper
Målrettede og tværgående tilbud til
forskellige aldersgrupper
Aktiv deltagelse

Mødested for arrangementer og aktiviteter
Koordinering af aktiviteter mellem
kulturhusene
Synergieffekt
Lokale og kommunale tilbud

Det betyder for borgerne, at kulturhusene:

Det betyder for borgerne, at kulturhusene:

1.

danner rammer for og kan bruges af alle borgere

1.

2.

har tilbud til alle aldersgrupper

bruges til et bredt udbud af aktiviteter, møder og
arrangementer

3.

har borgerne som aktive deltagere i brugen og
udviklingen af kulturhusene

2.

afstemmer deres arrangementer indbyrdes,
udvikler nye tilbud og udvikler sig sammen

3.

samordner deres drift, investeringer og
medarbejdere

4.

både har egne og fælles tilbud

Vision 3: Fire kulturhuse – lokal indflydelse

Vision 4: Nyt og traditionelt

Brugerinddragelse
Inspirationsforum
Overordnet politisk ledelse

Forandring og forankring
Bred vifte af tilbud
Fælles markeringer og selvstændige
initiativer
Risikovillighed og mangfoldighed

Det betyder for borgerne, at kulturhusene:

Det betyder for borgerne, at kulturhusene:

1.

1.

2.
3.

har brugerinddragelse på indhold og
arrangementer
afholder brugermøder min. 1 gang årligt
har Udvalget for Kultur, Fritid og Lokalsamfund
som strategi- og udviklingskoordinator via
halvårlige møder med kulturhuslederne

2.
3.
4.
5.

både sikrer fornyelse og markerer traditioner i
deres virke
formidler arrangementer der understøtter
udvikling og tradition
står for mangfoldighed og fleksibilitet
har egne særpræg i bygning, indretning og tilbud
som udvikles
har midler til udvikling af drift, tilbud og fornyelse

