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Sådan har en klog mand engang sagt. Han skrev det vidst nok i en bog,
der handlede om teamwork på arbejdspladsen, men budskabet er universelt. Sammen er vi stærke, for sammen har vi forskellige ressourcer
og flere erfaringer at trække på. Der er utallige eksempler på komplekse problemstillinger, der kalder på kreative løsninger, som findes på
tværs af fag og traditioner. Samarbejder bringer så meget værdi med
sig, og derfor har vi valgt at sætte fokus på synergi gennem utraditionelle partnerskaber.
Dette nummer er spækket med kloge mennesker, der har en masse
indsigt og ekspertise i at stifte partnerskaber på tværs af sektorer og
lande med utroligt inspirerende resultater.
Vi starter hos Martin Hegaard, som er partnerskabsekspert. Han har
stået for mange partnerskabsprojekter, senest hos HC Andersen Huset i Odense. I dag arbejder han som vores egen tætte partner i BARC
Scandinavia, som i øvrigt står for et online partnerskabseminar i juni.
Carmen Moreira er canadisk-portugisisk danser, der har sit eget firma,
hvor arbejder med sociale indsatser. Hun skaber værdi og kunst i små,
fjerntliggende samfund, hvilket ikke ville være muligt uden partnerskaber.
Vi skal også høre to gode historier om samarbejdsprojekter med kulturen som omdrejningspunkt, der løfter en hel by. Den ene foregår i
Polen i et område på tre byer. Den anden foregår i Helsingør, og det
er en historie, vi virkelig har glædet os til at fortælle. Hele tre ildsjæle Mikael Fock, Jens Frimann Hansen og Allan Klie - har været så venlige
at stille op til interview og øse ud af deres gode idéer og visioner. Her
har vi virkelig noget at lære.
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Erlend Høyersten er den direktør, du kan møde i dette nummer. Han
er glad for at være tilbage på sit museum blandt mennesker, for mennesker har altid været det vigtigste ved kunsten. Anne Boukris fra Social Cities opstiller 5 typer partnerskaber, som forhåbentlig kan være til
inspiration - From Tel Aviv with love!
Vi ville også have bragt et interview med Barbara Gessler, kontorchefen for Creative Europe, om det nye program for 2021-2027, men som
så meget andet har corona besværliggjort den endelige godkendelse.
Vi løfter lidt af sløret for programmet, men resten af interviewet må I
have til gode.
Men så er det godt, der er så mange andre spændende mennesker og
historier at læse om.
God fornøjelse!
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‘’Help MØ create a fanzine’’.

MONEY CAN'T BUY ME LOVE

Martin Buck Hegaard
Medstifter af Barc
Scandinavia og
partnerskabs-specialist
siden 2004

I denne artikel deler Martin Buck Hegaard ud
af sin ekspertise udi partnerskaber på tværs
af fagligheder. Forskelligartede firmaer og
organisationer kan med fordel slå sig sammen
og nyde godt af hinandens forskelligheder
og værdier. Ifølge Martin Buck Hegaard
er partnerskaber svaret på rigtig mange af
fremtidens udfordringer, i og uden for kulturlivet.

Indhold
M. Buck
C. Moreira
K. Korzeniewska
M. Fock, J. Frimann, Allan Klie
A. Boukris
E. Høyersten
B. Gessler
Ressourcer
8

S

ponsoratet er dødt, traditionel PR har svært ved at trænge igennem og annoncer har mistet effekten. Publikums- og forretningsudviklere søger nye veje, mens de private fonde efterlyser
’impact’. Det er den perfekte storm for solide partnerskaber mellem
kultur, erhvervs- og foreningsliv, men det kræver at kulturen agerer
mere metodisk i landskabet – med sans for partnerskabernes mange
bundlinjer.
- Det er bestemt ikke den start på partnerskabet, vi havde håbet på.
Den tørre konstatering kom fra en stor banks daværende marketingdirektør. Vores partnerskab Mix To Verdener krydsede klassisk og rytmisk musik og havde i en usædvanlig anerkendelse fået en underside
på dr.dk. Grunden til opkaldet var den første uforbeholdne kommentar
i forum:
- FUCK den møgbank...
Mit svar til banken var: ”Det er jo derfor, vi laver projekter som dette
- målgruppen hader det I normalt laver. Vent nu og se”. Som forudset
ændrede tonen sig i DRs forum. Efter en måned var den sidste kommentar i tråden: ”Det er da bedre, at banken arbejder med kulturen i
stedet for at poste penge i ligegyldige reklamer”.
I partnerskabet mixede nye og etablerede kunstnere samples fra de
store symfonier. Vi involverede musikere på tværs af genrer, rettighedshavere, pladeselskaber, festivaler, genreorganisationer, symfoniorkestre, P2, P3 og P4 og lyttere, som downloadede eller selv kunne
mixe sange af f.eks. Carpark North x Musorgskij og Oh Land x Ravel.
Ikke alene gav den faglige samtale deling af indhold og rækkevidde i kommunikationen. Banken fik en ny og unik legitimitet, fordi
kulturens økosystemer validerede projektet for publikum. Efter 16
mdr. havde banken en base af 50.000
mulige kunder. Så skiftede banken
DET ER DEN PERFEKTE STORM
marketingdirektør og skulle nu være
FOR SOLIDE PARTNERSKABER
sponsor for det danske herrelandsMELLEM KULTUR, ERHVERVS- OG
hold i fodbold. 50.000 dedikerede
FORENINGSLIV, MEN DET KRÆVER
musikelskere med tilhørende økosyAT KULTUREN AGERER MERE
stem strandede i et excel-ark som et
METODISK I LANDSKABET – MED
symbol på det uendelige spild af penSANS FOR PARTNERSKABERNES
ge, loyalitet og forandringspotentiale,
MANGE BUNDLINJER
markedsføring er blevet.

Foto af Odense Bys Museer

ET NYLIGT
EKSEMPEL PÅ EN BRED
VIFTE AF FORLØSENDE
PARTNERSKABER
OPSTOD I PROCESSEN
OMKRING H.C.
ANDERSENS HUS, SOM
STOD MED EN RÆKKE
UDFORDRINGER
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Jagten på de troværdige kanaler
I 2017 bidrog jeg til et partnerskab mellem Dansk Live og Sundhedsstyrelsen – Music Against Drugs. Vi påviste med hjernescanning at
musik har en lykkeskabende effekt i hjernen. Inden festivalen delte vi
video-optagede eksperimenter i egne medier, som afsæt for en PR-indsats. Da vi gjorde tallene op, blev vi overraskede. Dansk Lives medlemmer havde en brutto- rækkevidde på 1,1 mio. mennesker på Facebook
alene - lige så mange seere som Matador om søndagen.
Vi stoler på kulturens aktører og derfor er potentialet i både rækkevidde og påvirkningspotentiale kolossalt. Forandringspotentialet overfor virksomheder, politikere og publikum er enormt, hvis vi indser, at
kulturen råder over massive aktiver: de troværdige kanaler, indholdet, stjernerne, de frivillige, viden, tværfaglighed, scener, autenticitet,
drømme, arenaer osv..
Udfordringen er, at kultursektoren er ’hjemmeblind’ for sine aktiver og
uvant med at oversætte dem og deres værdi til partneres virkeligheder.
Og partnerne har brug for indhold og
DET ER DA BEDRE, AT BANKEN
kanaler. I dag svarer indholdsproduktiARBEJDER MED KULTUREN I
onen i reklame og marketing til ca. 20
STEDET FOR AT POSTE PENGE I
mia dkk – 5 mia mere end det samlede
LIGEGYLDIGE REKLAMER
årlige statslige og kommunale tilskud
til kultur. Kun 6% af os seere tolererer
reklamer. Tallet er faldende fra 14% siden 2011, alt imens 56% af den
vestlige online-population bruger aktiv annonceblokering. I en verden
af støj begynder autenticitet for alvor at skille sig ud.

Fleksibel publikumsudvikling gennem spændende samtaler
Tværsektorielle partnerskaber har potentialet til at supplere eller helt
erstatte de traditionelle kommunikationsværktøjer – annoncer, pressemeddelelser mv. - og derfor bør strategiske partnerskaber stå øverst
på prioriteringslisten for publikums- og forretningsudviklere, marketingansvarlige og kommunikatører frem mod 2030.
Hvis man som kulturaktører forsøger at oparbejde nye målgrupper eller søger relevans i fx en yngre målgruppe, kan man med fordel skele til
hvordan, moden og musikken har brugt partnerskaber som foretrukket strategisk værktøj.
Supreme – mangeårigt street fashion brand nr. 1 blandt teens - har fortrinsvis positioneret sig gennem kloge valg af kontrasterende partnere.
Langsomt men sikkert har de kapret tilhængere fra både Louis Vuitton
og Fred Perry. I musikkens verden bygger man systematisk publikum

Foto af Kengo Kuma & Associates, Cornelius Vöge, MASU Planning

‘’The Little Mermaid’’
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I min dialog med bureauer har jeg set, hvordan man oftest arbejder
med en kreativ løsning bag lukkede døre og siden med svingende held
kobler partnere på et færdigt produkt – og jeg ser samme tendens, når
der skabes udstillinger eller forestillinger:
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op gennem samarbejder. Vi kender det lille greb feat./featuring. Musikere udveksler tilhængere med partnere, som deler opfattelsen af kreativitet og relevans. I musikken sker det i selve sangskrivningen, hvilket
illustrerer, hvad det transformative partnerskab forudsætter.
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Den ligeværdige model kræver, at man inviterer sine partnere ind tidligere i processen:

Processen kræver mere tid, men den tabte tid er mere end hentet hjem
i den øgede bæredygtighed man skaber i sin organisation eller virksomhed - også selvom den ligeværdige proces kræver, at man et øjeblik
mister fodfæstet.

At miste fodfæstet og bevare kontrollen
Det er som bekendt sundt at miste fodfæstet. Men det er også klogt at
have en plan for bevaring af kontrollen.
I 2019 blev vi både anerkendt og præmieret for projektet ”C40 Topmøde for Børn”, som var et partnerskab mellem Realdania, Bjarke Ingels,
Microsoft og TrierGaming. Interessenter i projektet var desuden C40,
Københavns Kommune, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri og
LEGO.

Foto af Odense Bys Museer

I EN VERDEN AF
STØJ BEGYNDER
AUTENTICITET FOR
ALVOR AT SKILLE
SIG UD
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Det var massive interessenter med
UDFORDRINGEN ER, AT
stærke meninger og identiteter, og der
KULTURSEKTOREN ER
var ikke meget ’wiggle room’ for os i
'HJEMMEBLIND' FOR SINE AKTIVER
koncept- og projektledelsen. Som opOG UVANT MED AT OVERSÆTTE
havsmænd valgte vi derfor at modne
DEM OG DERES VÆRDI TIL
projektet således, at partnerne havPARTNERES VIRKELIGHEDER.
de et meget klart defineret spillerum,
hvor de kunne gøre deres indflydelse
gældende. Og det virkede, fordi alle respekterede de opstillede regler.
Omvendt havde vi i et partnerskab mellem MØ og Microsoft med et
meget løst defineret spillerum som kunne have givet anledning til løbende diskussioner - men her blev MØ fra starten nedsat som ’kreativ
direktør’ i projektet, hvilket sikrede, at alle godkendelser lå ét sted.
Dermed sørgede vi for at skabe klare rammer for partnernes bidrag
tidligt i processen - uden at miste kontrollen.

Forløsningen af Andersen anno 2030
Partnerskaber er også internt grænseoverskridende og kan involvere
mange dele af organisationen. En af de typiske bevæggrunde til at indgå partnerskaber er økonomi, men jeg vil altid anbefale, at man (også)
søger efter partnere, som styrker kerneforretningen, bidrager til at løse
udfordringer og i øvrigt er i tråd med egen strategi.
Hvis udfordringen er kendskab eller gæster i et bestemt segment, så
find partnere, som løser den specifikke udfordring i stedet for at jagte
økonomiske partnerskaber.
Et nyligt eksempel på en bred vifte af forløsende partnerskaber opstod
i processen omkring H.C. Andersens Hus, som stod med en række udfordringer: et begrænset antal produkter, hæmningsløs kopiering af
brandet i hele verden og få egentlige rettigheder, begrænsninger i geografi, organisering, økonomi og rækkevidde og en presserende foryngelse af brugergruppen. Derudover er Andersen med 100% kendskab
svær at flytte – eller som kreativ direktør hos Odense By Museer Henrik Lübker siger:
”H.C. Andersen er blevet national kulturarv, så han gennemsyrer fortællingerne om hvem vi er og hvad Danmark er. Men det er samtidig
udfordringen. For de billeder der cirkulerer af ham og hans kunst er
som oftest iltfattige, støvede og meget langt fra den vedkommende radikalitet man møder hvis man genbesøger hans kunst med åbne øjne.”

Foto af Camilla

Mikkel Bjergsø, Mikkeller stifter.
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En del af løsningen var derfor at ’give slip’ på Andersen ved at lade
partnere fortolke ham frit gennem deres kreative virke og produkter.
En af de partnere, Mikkel Bjergsø, grundlægger af og kreativ direktør i
Mikkeller, fortæller om arbejdet med Andersens ’aktiver’:
”Som med al inspiration tvang det os til at tænke ud af boksen, bruge
ingredienser og historier, som vi ellers ikke lige umiddelbart var kommet på, hvilket forhåbentligt resulterer i noget nyt og spændende. Vi
hæftede os ved Andersens eventyr om ’Planterne på den anden side af
rækværket’, som symboliserer det rebelske og det utraditionelle Det
kan vi godt identificere os med og det giver retning til en særlig øl.”
På tværs af museets organisering tilrettelagde vi partnerskabsstrategi
delt på kommunikative, kommercielle og katalytiske mål. Ønsket var at
flytte Andersen på alle tænkelige parametre.
De kommercielle partnerskaber skulle bygge på licens-samarbejder.
Men med hvem og med hvilke aktiver, når rettighederne til Andersen
er ”public domain” og bruges til at sælge ost, rom, puslespil, prints on
demand og sågar maling i hele verden? Det eneste vi kunne gøre var
at bygge et distinkt brand, som fanger
ægtheden i Andersen: du er fri til at lave
HVIS MAN SOM
kopier, ja. Men du er ikke en del af ’FælKULTURAKTØRER FORSØGER AT
lesskabet om Andersen’.

OPARBEJDE NYE MÅLGRUPPER
ELLER SØGER RELEVANS I FX EN
YNGRE MÅLGRUPPE, KAN MAN
MED FORDEL SKELE TIL HVORDAN,
MODEN OG MUSIKKEN HAR BRUGT
PARTNERSKABER SOM
FORETRUKKET STRATEGISK
VÆRKTØJ

”Vi ønskede at blive aktive i stedet for reaktive, kuraterende og udviklende frem
for driftende. Derfor identificerede vi
kerneværdier og måder at arbejde kunstnerisk i Andersens univers og har søgt
partnere, som kan tale ind i dette fællesskab. Nogle partnerskaber understøtter
vores grundfortælling, mens andre finder et fællesskab i en glemt flig af hans univers og kan dermed i deres
adaption give kant og nuancer til brandet.” udtaler Henrik Lübker.

Målet med partnerplanen i Odense er stærk ekstern kommunikation
og forretningsudvikling på en måde som forløser interne modstande
som f.eks. silo-delinger, begrænsede marketingbudgetter, manglende snitflader mellem faglige eksperter, daglig drift og kommunikation. Museumsbutikken bliver et vigtigt aktiv. Kommunikation agerer i
forlængelse af forretningsudvikling. Den digitale udfordring løses eksternt gennem partnere og styrker museets globale tilstedeværelse.
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Hvis man skal kigge på særligt et sted, hvor man kan hente en investering i partnerskaber hjem er anbefalingen klar: De transformative
20’ere bør være årtiet, hvor kulturens aktører i alle afskygninger lærer
af succeserne, tilegner sig metoderne og erstatter traditionel markedsføring med partnerskaber.
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Fællesskabet om Andersen illuEN AF DE TYPISKE BEVÆGGRUNDE
strerer for mig, at der mere end
TIL AT INDGÅ PARTNERSKABER ER
nogensinde er mulighed og behov
ØKONOMI, MEN JEG VIL ALTID
for at udvikle og bringe aktiver i
ANBEFALE, AT MAN (OGSÅ) SØGER
spil på en tværfaglig, spændende
EFTER PARTNERE, SOM STYRKER
og organiseret måde. PartnerskaKERNEFORRETNINGEN, BIDRAGER TIL AT
ber er et facetteret og tidskræLØSE UDFORDRINGER OG I ØVRIGT ER I
vende værktøj, men også et af de
TRÅD MED EGEN STRATEGI
værktøjer som bedst løser tidens
store organisationsudfordringer relevans, rækkevidde, nye målgrupper, indtægtsmodeller, kommunikation som kan trænge igennem støjen, marketing i øjenhøjde, katalytisk effekt og politisk synlighed og legitimitet.
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Martin Buck Hegaard f. 1972) cand. mag. i retorik og medstifter af BARC
Scandinavia. Har arbejdet med partnerskaber siden 2004 som direktør for
bl.a. bureauerne VOLUME og New Relevance, hvor han har haft kreativt og
strategisk kundeansvar for bl.a. BIG, Det Kgl. Teater, Danmarks Radio, Carlsberg, Odense By Museer, Museum Sønderjylland, Apple, Microsoft, B&O, m.fl.
På baggrund af sit arbejde i krydsfeltet mellem kultur og brands har Martin
udviklet partner-metoden Relevansdesign™.

Carmen Moreira
Administrerende direktør
og koreograf
SQX DANCE COMPANY
sqxdance.org
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DU KAN
IKKE VÆRE
KUNSTNER,
HVIS DU IKKE
KAN TJENE
PENGE

På en lille ø i Atlanterhavet bor en kvinde, som udover at være
en dygtig danser har et talent for at danne partnerskaber med
organisationer fra hele verden. Det er nemlig nødvendigt
at have ekspertise fra andre fagligheder og være dygtig
til administration, hvis man skal kunne leve af at danse.
Hun ser sit arbejde og sin kunst som en velfærdsydelse,
der skal skabe værdi i fjerntliggende samfund. Læs mere
om Carmen Moreiras arbejde i dette interview.

Indhold
M. Buck
K. Korzeniewska C. Moreira
M. Fock, J. Frimann, Allan Klie
A. Boukris
E. Høyersten
B. Gessler
Ressourcer
19

Carmen: Jeg er halvt portugisisk og halvt canadisk. Jeg blev født i
Canada, otte timer fra Calgary og otte timer fra Vancouver i et område,
der hedder West Kootenays, som ligger på de oprindelige territorier,
hvor Sinixt og Syilx folket stammer fra. Det er oppe i bjergene og nede
ved floden. Det er et meget naturskønt sted. Der er ingen by.
Jeg bor også noget af tiden i Portugal, på øen Santa Maria, som ligger på Azorerne, som er den portugisiske midtatlantiske øgruppe. Vi er
den tredje mindste ø. Her er 5.000 mennesker og 10.000 køer.
Astrid: Begge steder er så øde!
Carmen: Ja, og de er begge meget fjerntliggende. Min familie emigrerede til Canada i 1960 fra et meget lille sted til et andet meget lille sted. Jeg
er danser, koreograf og kulturforvalter. Da jeg dimitterede fra London
Contemporary Dance School, havde jeg denne her idé om, hvad det ville
sige at være danser, men det er langt mere papirarbejde, end jeg havde
forventet. Nu arbejder jeg fuldtid, og jeg er selvstændig. Alt hvad jeg laver er at danse, og så det papirarbejde, der skal til, for at jeg kan danse
hele dagen lang. Jeg har været meget heldig, at jeg har kunnet forfølge
min karriere i dans. Det er mit job, men det føles ikke som at arbejde.
Astrid: Optræder du, eller har du din egen virksomhed?
Carmen: Jeg har to job, faktisk. Et i EU som projektleder for partnerskabsprojekter for Municipio Vila do Porto, som er den eneste kommune på Santa Maria. Og mit andet job er, at jeg driver et dansekompagni i
Canada. Vi er en registreret canadisk velgørenhed ved navn SQx Dance
Company. Vores mission er at bruge moderne dans, kendskab, samarbejde og teamwork. Vi arbejder primært med sårbare befolkningsgrupper: Oprindelige samfund, indre byer, fjerntliggende landdistrikter og
minoriteter. Der er 11 dansere i firmaet, inklusiv mig selv lige nu.
Astrid: Hvordan kan man bruge dans til at arbejde med sociale formål
på den måde?
Carmen: Da jeg dimitterede fra danseskolen, var min drøm at udføre det arbejde, jeg ønskede at se. Jeg har ikke lyst til at tale dårligt om
andre folks kunst, men jeg synes ikke, at i denne meget globaliserede
verden, hvor der er enorm forskel fra de ultra fattige til de ultra rige, at
kunsten bare skal være for kunstens
JEG MENER IKKE, AT I DENNE
skyld. Eller at vi bare kan nøjes med
MEGET GLOBALISEREDE VERDEN,
at have det godt med vores arabeHVOR
DER ER ENORM FORSKEL FRA
squer og grands jetés. Kunst er en
DE ULTRA FATTIGE TIL DE ULTRA
del af velfærdsstaten. Det er primært
RIGE,
AT KUNSTEN SKAL BARE VÆRE
finansieret af det offentlige, og vi har
FOR KUNSTENS SKYLD
et ansvar for, ligesom sundhedsper-
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sonale, at yde en service. I denne meget problematiske, traumatiserede
globaliserede verden, bør kunstverden yde en service. Jeg har dedikeret
mig til at bruge dans til at gøre verden til et bedre sted.
Gennem denne linse, og på grund af hvor jeg er fra, støtter jeg og øger
tilslutningen til kunst og kultur i fjerntliggende og landlige steder. Det
virker måske som en perfekt måde ikke at være bæredygtig - ’’sikke en
måde at have det virkelig forfærdeligt og aldrig tjene nogle penge!” Men
faktisk, da jeg boede i London for at gå på danseskole, eller da jeg var
i Toronto og studerede på Toronto Dance Theater, boede jeg kun i en
storby for at gå i skole. Så snart jeg var færdig, var jeg ude af byen igen.
For jeg kan faktisk overhovedet ikke lide det.
Jeg gjorde en indsats for at have en virkelig høj standard, ikke kun fysisk og kunstnerisk, men for at udføre alt det papirarbejde, bureaukrati
og partnerskabsudvikling, der skal til for at kunne gøre alt dette.
Hvis du kan finde en balance mellem alle de ting ting, så er det ligegyldigt, hvor du bor. Du kan tjene penge hvor som helst!
Astrid: Hvilken slags partnerskaber bruger du i dit arbejde?
Carmen: Ligegyldig om jeg udvikler et projekt i Europa eller Canada,
handler det om partnerskaber. Andres færdigheder og værdier skaber
så meget kulturel dynamik og styrker kvaliteten af dit arbejde.
Partnerskaber er blevet rygraden i
DESVÆRRE KAN DU IKKE LEVERE
mit arbejde, fordi det giver tilfører
OPLEVELSER
AF HØJ KVALITET UDEN
kant. Det er ikke fordi jeg selv er
PENGE. DU KAN IKKE VÆRE KUNSTNER,
løbet tør for idéer, men det at arHVIS DU IKKE KAN TJENE PENGE
bejde med andre mennesker gør
dig mere kreativ, det gør dit arbejde ultra interessant og ultra relevant. Det gør det også muligt for de
involverede kunstnere at lære af hinanden. Min forte er små landsamfund, fordi det er det arbejde, jeg laver. Og en lille smule med handicap,
fordi jeg har et tre centimeter stort hul i mit hjerte. Det har påvirket mit
arbejde.
At arbejde med andre mennesker, der arbejder med sårbare befolkningsgrupper, betyder, at jeg kan lære af deres færdigheder og viden
og ekspertise for bedre at kunne hjælpe mine befolkninger derhjemme.
Vi ønsker jo ikke at tale om kunst og kultur som forretning, der skal tjene penge, men det er nu engang den måde, at jeg har formået at kunne
opretholde et arbejde i udkantsområder. Og for at sikre, at disse områder får kunstoplevelser af høj kvalitet. Desværre kan du ikke levere
oplevelser af høj kvalitet uden penge. Du kan ikke være kunstner, hvis
du ikke kan tjene penge.

Røntgen fotografi
af Carmens bryst fra
St.Paul’s Hospital,
Providence Health Care.
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Astrid: Hvad leder du efter i en samarbejdspartner? Er det mest vigtigt,
at de har de samme værdier og mål
som dig, eller er det vigtigere, at de
kan hjælpe med at opnå finansiering?

KUNST ER EN DEL AF
VELFÆRDSSTATEN. DET ER PRIMÆRT
FINANSIERET AF DET OFFENTLIGE,
OG VI HAR ET ANSVAR FOR,
LIGESOM SUNDHEDSPERSONALE,
AT YDE EN SERVICE

Carmen: Selvom penge ikke går ind
på den anden partners bankkonto, så
kan man hjælpe den anden partner med at til at søge finansiering, uanset om det er fra staten eller private fonde for at få deres side af projektet til at lykkes. Det har ikke noget at gøre med, hvor mange penge de
har i banken eller deres ekspertise i forhold til at tjene penge.

Vi er ved at udvikle et virkelig cool partnerskab lige nu, både SQx og
Vila do Porto, med en organisation i Georgien. Det er en meget lille
organisation. De er nye, så de har aldrig arbejdet med Creative Europe.
De har aldrig gjort noget i stor skala. Vi har talt sammen i nogle år, vi
har indsendt fem ansøgninger om forskellige ting, som alle har fået
afslag, men vi bliver hele tiden bedre. Hele denne afvisningsproces får
os kun tættere på at blive finansieret. Denne organisation havde ikke
rigtig sociokulturel erfaring, men fordi de var interesserede i sociokulturelt arbejde, kunne jeg sige: ”Lad os slå os sammen i et partnerskab
og et projekt baseret på alle de ting, vi begge er stærke i.’’
Det har meget at gøre med de mennesker, der er interesserede i at eksperimentere. Ikke nødvendigvis eksperimenter i form af kunstneriske
risici, men måske eksperimentere og gøre noget, der er ud over det
sædvanlige. Jeg bruger kunsten til at hjælpe sårbare befolkningsgrupper, og hvis du ønsker at have det som din vigtigste mission, kan det
for nogle være ubehageligt. Nogle mennesker vil gerne bare lave kunst.
Astrid: Når du arbejder med sårbare grupper og minoriteter, hvilke
færdigheder har du brug for andet end at være en god kunstner?
Carmen: Den bedste måde at gøre det på er at finde kunstnere, der
også selv har sårbare og underrepræsenterede identiteter, fordi de
som regel er bedre til at lytte og har erfaring, der kan bruges til at lede
kunstbaserede samfundsudviklingsprojekter med andre sårbare befolkningsgrupper. For eksempel arbejder jeg meget med en pige, som
er hvid og fra middelklassen, og på papiret ikke har en underrepræsenteret identitet, men grunden til, at hun er så god til sit job, som
omfatter alt fra dans til finansiel planlægning og budgetskrivning til
Creative Europe og Erasmus + er fordi hun er vokset op i en familie
med alkoholmisbrug. Dette traume gør at hun, selvom hun er hvid og
middelklasse, og hun er ikke sårbar på nogen måde, har været i stand
til at være en empatisk og tålmodig kunstner, der er i stand til at være
en ekstraordinær leder for sårbare og multikulturelle befolkningsgrupper. Det har meget at gøre med det enkelte menneske.

Vogue Studios

AT ARBEJDE MED ANDRE
MENNESKER GØR DIG MERE KREATIV,
DET GØR DIT ARBEJDE ULTRA
INTERESSANT OG ULTRA RELEVANT.
DET GØR DET OGSÅ MULIGT FOR DE
INVOLVEREDE KUNSTNERE AT LÆRE
AF HINANDEN
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Astrid: Du nævnte, at du selv har et fysisk handicap, at du har et tre
centimeter hul i hjertet. Er det en motivationsfaktor? Er det noget, der
giver dig disse værdier og færdigheder?
Carmen: Jeg er 35 år gammel. Jeg fandt ikke ud af, at jeg havde et
hul i mit hjerte, før jeg var 32. Jeg udviklede alt mit arbejde og mandat
og alle den slags ting uden at vide, at jeg var lige på nippet til at få et
hjerteanfald eller slagtilfælde. Men en masse af de ting i mit liv, der var
svært for mig, giver mening nu hvor jeg ved, at jeg har et hul i hjertet.
Jeg har fået en fire centimeter nikkelplade, der dækker det. Jeg har
det meget bedre nu. Jeg vidste ikke, at disse ting, der skete for mig
var symptomer. Jeg troede bare, at alle følte, at de ville besvime, når
de trænede meget. Jeg fandt ud af det, fordi jeg havde brystkræftgenet. Da jeg forberedte mig på at få en mastektomi, fandt lægen ved et
tilfælde ud af, at jeg udover at have brystkræftgenet også havde et tre
centimeter hul i mit hjerte. Disse ting har alle påvirket mit arbejde og
de er en del af min identitet.
Astrid: Udover de kunstneriske færdigheder er der et stort niveau af
individualisme og sociale menneskelige færdigheder, men der er også
evnen til at skabe partnerskaber og skrive ansøgninger. Hvilke færdigheder vil du sige er nødvendige for at udvikle faglige partnerskaber?
Carmen: Jeg havde ikke nogen af
de færdigheder, da jeg først startede. Jeg brugte meget tid på at fejle.
Jeg var lige begyndt at skrive, og jeg
blev bare afvist og afvist og afvist.
Jeg sagde altid til fonden ”Jeg har
ikke lyst til at være uduelig, så I er
nødt til at fortælle mig, hvorfor jeg
er dårlig ”.

LIGEGYLDIG OM JEG UDVIKLER ET
PROJEKT I EUROPA ELLER CANADA,
HANDLER DET OM PARTNERSKABER.
ANDRES FÆRDIGHEDER OG VÆRDIER
SKABER SÅ MEGET KULTUREL
DYNAMIK OG STYRKER KVALITETEN
AF DIT ARBEJDE

Jeg siger stadig, at jeg ikke har lyst til at være uduelig. Det er svært at
høre den feedback, men det er den eneste måde, jeg har lært noget på.
Jeg kan huske, da jeg var under uddannelse og gik på danseskole, at jeg
sagde, at jeg ville spise knive for at kunne danse. Jeg ville spise knive
for at få det til at fungere. En del af det var kunstnerisk fortjeneste,
men en del af det var også at lære en masse konkrete færdigheder for
at kunne finansiere kunsten og dansen. Jeg lærte hurtigt, at de mennesker, der er selvstændige, ikke nødvendigvis er de mennesker, der
laver den bedste kunst. Det er de mennesker, der er bedst til at tjene
penge og skrive ansøgninger. Så jeg var nødt til at lære de ting, og det
gjorde jeg ved at sige til alle de fonde, der afviste mig: ”Jeg gider ikke
at være uduelig. Du er nødt til at fortælle mig, hvad jeg gør forkert ”,

Carmen Moreira

VI ØNSKER JO IKKE AT TALE OM
KUNST OG KULTUR SOM FORRETNING,
DER SKAL TJENE PENGE, MEN DET ER NU
ENGANG DEN MÅDE, AT JEG HAR
FORMÅET AT ARBEJDE I
UDKANTSOMRÅDER. OG FOR AT SIKRE,
AT DISSE OMRÅDER FÅR
KUNSTOPLEVELSER AF HØJ KVALITET
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og den feedback har gjort at jeg har været i stand til at være mere og
mere selvstændig og skabe mere og mere arbejde for mig selv og for de
samfund og for dansere, og det er jeg blevet bedre til med tiden. Nu er
jeg i stand til at gøre det i en masse lande på én gang.
Astrid: Du har talt om at være kunstner og ikke bare gøre det for kunstens skyld, men at du ser det som en service og også gør det til, hvis
ikke en forretning, så i det mindste gør det bæredygtigt, fordi du er
nødt til at tjene penge. Hvilket råd ville du give til andre kunstnere, der
arbejder inden for samme område?
Carmen: Du er nødt til at være forberedt på at fejle. Ikke fordi fejl er målet.
Det er kun begyndelsen. Fejl er investeringer i at tjene penge senere. Så hvis
du fejler, skal du ikke gå din vej. Hvis
du skriver noget, der ikke virker, er det
ikke der, du skal krybe dig sammen i et
hul. Det er en mulighed for at finde ud
af, hvorfor det ikke virkede, uanset om
det er i en ansøgning eller en kunstnerisk proces.

JEG BRUGTE MEGET TID PÅ AT
FEJLE. JEG ER LIGE BEGYNDT AT
SKRIVE, OG JEG BLEV BARE AFVIST
OG AFVIST OG AFVIST. JEG SAGDE
ALTID TIL FONDEN JEG HAR IKKE
LYST TIL AT VÆRE UDUELIG, SÅ I
ER NØDT TIL AT FORTÆLLE MIG,
HVORFOR JEG ER DÅRLIG

Alt det arbejde, jeg laver, plejede vi at gøre fysisk. Lige nu er der corona, så vi er nødt til at arbejde og undervise online. Og wau vi fejlede i
september! Det var forfærdeligt, men nu er det rigtig godt. Og vi klarer
det rigtig godt online nu.
En fiasko er den bedste mulighed for at lære noget. Og du skal bare
lære det så hurtigt som du kan. Skriv en masse, fejl en masse, men lad
ikke fiasko gå dig på. Vend hver en sten, for der er altid enorme mængder viden under dem.
Nogle gange bliver fondene sure på mig, når jeg vender tilbage efter
feedback fem eller seks gange. De siger ”Åh Gud, Carmen, forsvind. Det
duer jo ikke”. Og mit svar til dem er altid ”Jeg har ikke tænkt mig at gå
væk. Jeg har tænkt mig at lære det der skal til for at tage jeres penge, og
jeg har brug for jeres hjælp til at gøre det ”.
Jeg ser fiasko som en mulighed for at skabe gode partnerskaber. Fordi
andre vil have fejlet lige så meget som dig, så du kan lære af dem hurtigere og se deres fejl som dine muligheder.
Astrid: Og hvad ville du sige er den største værdi af partnerskaber?
Carmen: Det er alt det, du kan lære på grund af deres erfaringer, som
du skal bruge. Alle deres færdigheder og deres aktiver og deres fiaskoer
er alle en mulighed for at du kan være en svamp og lære.
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Det er okay at tænke ud af boksen. Og alle vil have noget, som de vil
være i stand til at bidrage til din proces og til at tjene penge. Jeg ved
godt at det her interview lyder virkelig amerikansk, men du er nødt til
at tjene penge, og det er en forretning. Du sælger en tjeneste, og du skal
være i stand til at omsætte denne service i et skriftligt format, som fonde kan være begejstrede for. Og den eneste måde at gøre det på er at
hægte dig på andre partnere, der har interessante egenskaber og andre
færdigheder, som du kan dele.
Interview af Astrid Aspegren, redaktør.
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Ingen har en hundrede procent succesrate, og det er afgørende for at
lære. Jeg fik et tilskud til at arbejde med en fond i Spanien, som er en af
vores partnere på vores europæiske samarbejdsprojekt, som vi arbejder
på lige nu. Han arbejder med litteratur. Det har intet med dans at gøre,
men han arbejder for udkantsområder og mindretalssprog, så de ting,
han har lært om kulturledelse kan alle overføres til min kunstform.
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Carmen er uddannet fra McKay School of Dance i Trail, BC, School of Winnipeg Contemporary Dancers og School of Toronto Dance Theatre. Hun dimitterede fra Mount Allison University (BA (Hons) Engelsk) og London Contemporary Dance School (BA (Hons) Contemporary Dance).
Under Carmens ledelse blev SQx-forestillinger leveret til 120.000 mennesker
i hele det vestlige Canada i 2016. Hendes arbejde er også blevet præsenteret
i Spanien, Norge, Italien, Grækenland, Portugal, Belgien, Polen, Island og Marokko.
Carmens arbejde er blevet støttet af Canadas regering, Município de Vila do
Porto, Europa-Kommissionen, regeringen for Açores, provinsen British Columbia, Columbia Basin Trust, Boeing, Canadian Tire, Pacific Northern Gas og Telus.
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HALO KULTURA: UDVIKLING
GENNEM FÆLLESSKAB
Halo Kultura er navnet på en polsk NGO i Polen
beliggende i et trekantsområde med byerne Gdynia,
Gdansk og Sopot. Det er en historie om et bottom-up
initiativ fra lokale borgere og kunstnere, men også fra flere
andre fagligheder. Tværfaglighed var nøglen til en stærk
organisationsstruktur, som politikere og bidragsydere
kunne støtte op om. Det har også været inspirationskilde
til en ny måde at tilgå undervisning i folkeskolen.
Denne artikel er skrevet på originalsproget polsk til
vores søstermagasin Connecting Audiences Polska.
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et kreative fællesskab Halo Kultura i trekantsområdet i Polen blev
skabt som et bottom-up initiativ af kunstnere og lokale NGOer.
Takket være partnerskaber, synergi og opbakning fra lokalsamfundet samledes mere end 50 kunstnere i denne paraplyforening i Gdynia, og der er nu blevet skabt mere end 20 kreative værksteder.

Gdynia er i mange år blevet kåret som den bedste by at bo i Polen. Der
er skove, hav, ren luft og en velfungerende infrastruktur i hele trekantsområdet, som dækker over Gdynia, Gdansk og Sopot. I 2017 blev man
dog enige om, at der manglede noget. En uafhængig gruppe af kunstnere og aktivister mødtes på det velfungerende NGO-center i Gdynia. Det
var et møde blandt snesevis af mennesker med forskellige mål, ønsker
og udfordringer, men forbundet med kærlighed til Gdynia og kultur. På
mødet snakkede de om typiske problemstillinger - der bliver gjort for
lidt plads til kunstnerisk arbejde og kunstudstillinger, der mangler en
kommunikationsplatform samt hvor vanskeligt det kan være at skaffe
penge til kunstneriske aktiviteter og arbejde. De indbudte repræsentanter fra de lokale myndigheder - bl.a. regeringens kulturordfører
foreslog, at de organiserede et formelt samarbejde med henblik på at
udvikle idéer og løsninger. Og det er så det, der er sket.

Virtuelle og fysiske møder
Initiativgruppen startede sine aktiviteter online ved at foretage en undersøgelse af kulturvaner blandt borgere i Gdynia samt oprette en facebookgruppe, der i dag har mere end 1.000 følgere. Det blev suppleret af
en række uformelle møder, som alle der havde lyst, kunne være med til.
På grund af denne brugerinddragelse blev organisationen inspireret til
ikke kun at fokusere på kunstnere og kuratorer, men også folk med ekspertise i videnskab, markedsføring, arkitektur og jura. Dette gjorde det
muligt at registrere foreningen hurtigere. Den tog form af en paraplyorganisation - den bestod af nye kunstnere og repræsentanter fra ti forskellige NGOer. Foreningen repræsenterer derfor en forskelligartet gruppe
af mennesker, der har været aktive i lokalsamfundet lige fra begyndelsen
og som havde en masse viden og erfaring inden for hver deres felt.

Samtaler mellem partnere
En stor, formaliseret og stærk
gruppe er også blevet partner og
yder hjælp til at tale med repræsentanter for de lokale myndigheder.
De har et ønske om at skabe plads
til kreative og ikke-statslige aktiviteter i de øde kældre i de historiske
messehaller i Gdynia. Samarbejds-

PÅ MØDET SNAKKEDE DE OM
TYPISKE PROBLEMSTILLINGER - DER
BLIVER GJORT FOR LIDT PLADS TIL
KUNSTNERISK ARBEJDE OG
KUNSTUDSTILLINGER, DER MANGLER EN
KOMMUNIKATIONSPLATFORM SAMT
HVOR VANSKELIGT DET KAN VÆRE AT
SKAFFE PENGE TIL KUNSTNERISKE
AKTIVITETER OG ARBEJDE

Joanna Frota Kurkowska

PÅ GRUND AF DENNE BRUGERINDDRAGELSE
BLEV ORGANISATIONEN INSPIRERET TIL IKKE
KUN AT FOKUSERE PÅ KUNSTNERE OG
KURATORER, MEN OGSÅ FOLK MED
EKSPERTISE I VIDENSKAB, MARKEDSFØRING,
ARKITEKTUR OG JURA
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processen blev styrket af, at de havde
HALO KULTURA ER ÅBEN FOR
udført en analyse af behov og muligheUDVIKLERE FRA ALLE FAGOMRÅDER
der for handling. De drøftede også fælOG HAR SKABT ET RUM FOR DIALOG
les karakteristika for kreative og rekreOM NETVÆRKSSAMARBEJDE
ative knudepunkter fra andre steder
BLANDT BYENS UAFHÆNGIGE
i verden, fremtidig programmering
KUNSTNERISKE MILJØ
og finansieringskilder, arkitektoniske
visioner for modernisering og transformation af tidligere kommercielle kontorer til atelierer. Alle aktiviteter blev suppleret af aktiv kommunikation med interessenterne. Det blev
også en del af strategien for byen Gdynia 2030. Halo Kultura er åben for
udviklere fra alle fagområder og har skabt et rum for dialog om netværkssamarbejde blandt byens uafhængige kunstneriske miljø.

Uforstyrret dialog
Halo Kultura implementerede også professionelle kommunikationsværktøjer meget hurtigt. De udviklede en visuel identitet, de gennemføre
regelmæssige markedsføringsaktiviteter, har konti på sociale medier og
medierelationer såsom pressemeddelelser og pressefotos fra ferniseringer og arrangementer samt regelmæssigt samarbejde med journalister.
De fører en løbende dialog med meningsdannere og deltager i salgsfremmende aktiviteter, hvilket har haft en effekt. Mere end 1.200 beboere
deltog i åbningen af et nyt kulturrum dedikeret til kunst i februar 2019.
Sideløbende med kommunikationen med institutionelle partnere bliver
der regelmæssigt arbejdet med at opbygge partnerskaber, aftaler og skabe regler for organisationens funktion. Halo Kultura møder kunstnere fra
forskellige områder – fotografer, malere, grafiske designere, billedhuggere, kunstnere, musikere, kunsthåndværkere osv. Foreningen omfatter
også repræsentanter for NGOer, der beskæftiger sig med kulturundervisning, kuratorer og animatorer. Derudover er Halo Kultura altid åbent for
nye ideer og initiativer, midlertidige residencies og samarbejder.
Beslutningstagning og retningsindstilling har været understøttet af aktiv
intern kommunikation fra begyndelsen. Når det ikke er muligt direkte - hvilket er svært med en så stor gruppe mennesker, foregår det via
sociale medier, og det standardværktøj, der bruges til at træffe beslutninger, er onlineundersøgelser. Medlemmerne af foreningen fungerer
selvstændigt, men deltager også i fælles aktiviteter og projekter. Deres
karakter og udtryk skal udvikles af kuratorerne eller under høring og i
samskabelse og skal, hvor det er tvivlsomt, støttes af procedurer, der kan
accepteres af alle medlemmer. Det rådgivende organ, der støtter demokratisk beslutningstagning, er åbent for alle.

Kunstnerisk synergi
Trekantsområdet er et frit og åbent byområde med en lang og interessant historie - primært betyder det, at samarbejdet ikke er baseret på

Łukasz Głowala

SAMARBEJDSPROCESSEN BLEV
STYRKET AF, AT DE HAVDE UDFØRT EN
ANALYSE AF BEHOV OG MULIGHEDER
FOR HANDLING
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andet end fri vilje og engagement.
DETTE LIBERTÆRE SAMARBEJDE
Dette libertære samarbejde mellem
MELLEM MERE END 20 KREATIVE
mere end 20 kreative værksteder
VÆRKSTEDER GIVER MULIGHED FOR
giver mulighed for synergi, hvilSYNERGI, HVILKET GIVER ANLEDNING
ket giver anledning til forskellige
TIL FORSKELLIGE KUNSTNERISKE
kunstneriske samarbejder og hjælSAMARBEJDER OG HJÆLPER MED AT
per med at bygge komplekse proBYGGE KOMPLEKSE
gramforslag og idéer. Det er ikke
PROGRAMFORSLAG OG IDÉER
kun overbevisende for tilskudsgivere, men frem for alt opbygger det
et publikum fra et nyt sted og krydser forskellige genrer.
Alene i 2019-2020 var der 15 udstillinger i Halo Kultura - bl.a. den første kvindelige udstilling af samtidskunst, 290 workshops, 11 koncerter,
en kunstnerisk mockumentary, musik og fotoalbums.
Det tværfaglige arbejde, der ligger i foreningen af kunstnere og forskere har banet vejen for et nyt fag i kulturel uddannelse. ‘At opleve kunst’
er rettet til alle femteklasser i Gdynia. Faget omfatter et besøg hos flere
atelierer og et samarbejde om projekter med kunstnere.
På grund af det store antal kulturaktører, der opererer i Halo Kultura,
var det muligt at designe et så omfattende program med respekt for
deres arbejdsplaner og begrænsede tid og ressourcer. De gennemførte
et pilotprojekt, som blev modtaget positivt af både studerende, lærere
og kunstnere. Faget ‘At opleve kunst’ har fået et tilskud fra Ministeriet
for kultur og national kulturarv til fuld gennemførelse, hvilket i pandemiåret 2020 ikke var muligt, men det er planlagt for fremtiden.

Udvikling gennem fællesskab
Halo Kultura arbejder efter princippet: ”Vi arbejder sammen, vi handler åbent, og vi tænker demokratisk. Vi tror på frihed og kunst.” Dette
princip er implementeret - ikke kun udviklingens autonomi, men også
partnerskaberne blandt Halo People og fuld åbenhed over for samarbejde med eksterne aktører er funktionelt og giver gode resultater.
Samarbejdet mellem mange mennesker er ikke altid let, men det viser
sig altid at være værdifuldt.

Dr. Katarzyna Korzeniewska er advokat med speciale i intellektuel ejendomsret, medieekspert og kulturanimator. På Universitetet i Warszawa forsvarede hun sin ph.d.-afhandling om digitale transformationer i musikindustrien.
I mange år var hun ekspert ved Institut for Musik og Dans. Akademisk lektor,
forfatter til videnskabelige tekster og pressetekster. Arrangør af mange kunstneriske og underholdning begivenheder (Likes Festival - Festival of Internet
Stars, bl.a). Forfatter til tv-programmer, sange og reklameslogans. Næstformand for Halo Kultura Association.
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HELSINGØR: KULTUR SKABER
FÆLLESSKABER, FÆLLESSKABER
SKABER KULTUR
Ved at turde at sige ‘kultur’
har Helsingør kommune de
sidste 10 år tiltrukket dygtige
og kreative kulturaktører, som
gennem nogle utraditionelle
partnerskaber har formået
at gøre byen til en levende og
legende kulturby. Her skaber
kunst og kultur fællesskaber
- og fællesskaberne udvikler
ny kunst og kultur. Det
resulterer i bedre livsmestring
og selvstændighed hos den
enkelte og dermed penge
sparet af det offentlige. Men
hvordan kan det lade sig
gøre at skabe en så vellykket
og bemærkelsesværdig
sammenhængskraft i en by?
Det har vi snakket med tre
lokale kulturaktører om.

Det måske mest banebrydende element ved Sundbyens tilgang her er, at de forskellige
forvaltninger i Helsingør ikke er bange for at snakke om kultur og at tænke på kultur som
noget værdiskabende.

Astrid Aspegren
og Niels Righolt
Denne artikel er baseret
på interviews med

Mikael Fock

Jens Frimann Hansen

Allan Klie

Chef og kunstnerisk leder
KULTURVÆRFTET OG
TOLDKAMMERET

Teaterchef
HELSINGØR TEATER

Leder
ASPIRANTERNE
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‘’Da kulturværftet blev oprettet i 2010, så var
HER I TOLDKAMMERET
det ikke kun ønsket om at bygge et kulturhus
VENDER VI DET HELE PÅ
på det gamle værft. Det var også fordi, at man
HOVEDET OG PÅSTÅR, AT
fra kommunens side lagde den strategi, at man
FÆLLESSKABER OGSÅ KAN
tror på, at oplevelsesøkonomien kan betyde
SKABE KULTUR OG KUNST
meget for en by, så man satsede på erhverv og
kultur. Det har de gjort i ti år og kan se, at det
trækker sindssygt meget til byen. Nu har de lavet en sektor, som hedder kultur, erhverv og uddannelse, fordi de godt er klar over, at der er
noget af det felt, som vi skal udforske endnu mere.’’ - Allan Klie

B. Gessler

‘’Stedets ånd er absolut til stede, og vi har også placeret den i kernen
af vores kulturkompas. Der er noget over Helsingør. Samtidig med
at du har damen med det lilla hår og millioner på bankbogen, så har
du også strandvejsbissen med business sko, der også kan køre åben
sportsvogn og måske ikke har pengene til det. Og så har du indvandrerne og romaerne, og de gamle arbejderfamilier, der synes, det hele
er for meget. Hele sammensætningen i Helsingør er ret interessant.’’
- Michael Fock
‘’Borgmester Benedikte Kiær har erklæret, at hun ser kultur som en
investering. Politisk er der bred opbakning til det, og det er ikke en
diskussion mellem venstrefløj og højrefløj. Alle er med i denne her
satsning. Der er også sket noget i civilsamfundet. Teater var noget,
der langtfra var sikkert, og det kunne være virkelig bøvlet nogle gange. Men sådan er det ikke i dag. I dag er de med på den. De ved, at
kultur er en del af virksomheden på et plejehjem fx, og man er ventet.
Det en af de største sejre i Helsingør.’’ - Jens Frimann Hansen

Ressourcer

E. Høyersten

F

or 100 år siden byggede man skibe på værftet i Helsingør, som
sejlede ud i verden og sikrede byen gode kår. Og endnu længere
tilbage var det Sundtolden som var byens centrale indtægtskilde. Det er nu historie og ingen af disse funktioner eksisterer længere
i Helsingør, men de to bygninger er der stadig som centrale og værdifulde for sammenhængskraften i byen. Kulturen er nemlig flyttet ind,
og med en borgmester, der ser kultur som en vigtig forretning, Hamlets ånd og flere visionære kulturaktører, har man skabt en opskrift
på et byliv i rivende udvikling. Man har formået at skabe en struktur,
hvor det aktive medborgerskab bliver katalysator for programmering
og kreativitet. Der er stadig masser potentiale i de tomme værftshaller,
og politikerne er ved at forstå, hvorfor det er smart at tænke på bysamfundet som en helhed.

I Helsingør er kulturen blevet en fast del af borgernes hverdag. Kommunens arbejde med bl.a. beskæftigelse og socialt arbejde kan tilskrives en politisk vilje og forståelse for at kultur ikke blot er til pynt, men
faktisk har en helt afgørende betydning for livsmestring hos den enkel-
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HISTORIEN OM HELSINGØR ER
MÅSKE FØRST OG FREMMEST EN
HISTORIE OM AT TURDE
ARBEJDE PÅ TVÆRS AF
STRUKTURER OG VANER
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te og sammenhængskraften i et samfund, og i øvrigt også er en kilde til
indtjening. At Helsingør er nået dertil skyldes blandt andet, at man har
formået at tiltrække de helt rigtige mennesker, som har forståelse for,
hvordan man indgår partnerskaber, der kommer alle til gode.

Partnerskaber handler om at distribuere ejerskab
Mikael Fock, chef og kunstnerisk leder,
Kulturværftet & Toldkammeret
I 2010 blev skibsværftet i Helsingør til Kulturværftet, og Mikael Fock,
som blev leder af stedet, fik også Toldkammeret - byens medborgerhus - med i ‘’bryllupsgave’’. For nogle år siden besluttede de sig for at
lave en klar forskel på de to huse. De skulle have hver deres formål og
skulle kunne forskellige ting. På Kulturværftet holder de fast i en mere
klassisk kuratering af kulturtilbud, hvor de på Toldkammeret ønsker,
at borgeren i høj grad skal eje og præge programmeringen.

Fællesskab på formel
‘’Vi havde en formel, som opererede ud fra at, kunst og kultur skaber
fællesskaber, og at det også skaber mening. Men her i Toldkammeret
vender vi det hele på hovedet og påstår, at fællesskaber også kan skabe
kultur og kunst. Det vil sige, det handlede om at finde en anden måde
at invitere vores publikum og vores samarbejdspartnere ind på. Det
blev så maden det var det neutrale udgangspunkt. Et sted hvor alle
uanset stand, præferencer, rang, alder kunne mødes fordomsfrit .’’
Inspireret af en tidligere madklub blandt nogle af byens borgere, som
blev inviteret indenfor, besluttede Toldkammeret sig for at invitere til
fællesspisning hver aften, hvorefter folk selv kunne finde sammen på
kryds og tværs og finde på nye ting at lave sammen. Det blev til alt fra
politiske samtalerum til yoga, croquis, jamsessions, meditation, quizzer, radio og klangbade. Og det blev til, at eksisterende foreninger fik
flere nye medlemmer. Kulturhuset må ikke sige nej til nye idéer, og det
benspænd gør, at programmeringen er enormt uforudsigelig, og det
kræver noget af en kulturinstitution, at man virkelig tør slippe magKULTURHUSET MÅ IKKE SIGE NEJ
ten og distribuere ejerskabet.
En tredje formel hedder, at i krydsbefrugtningen mellem forskellige
virkeligheder, kultur- og kunstformer opstår der nye idéer, formater
og programmer, der trækker nye
publikumsgrupper til sig. Det er i

TIL NYE IDÉER, OG DET BENSPÆND
GØR, AT PROGRAMMERINGEN ER
ENORMT UFORUDSIGELIG, OG DET
KRÆVER NOGET AF EN
KULTURINSTITUTION, AT MAN
VIRKELIG TØR SLIPPE MAGTEN OG
DISTRIBUERE EJERSKABET
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den grad lykkedes for de to huse, Kulturværftet og Toldkammeret, at
slippe magten, distribuere ejerskabet og danne ramme om borgernes
egen programmering af kunstnerisk og kulturelt indhold.
‘’Det jo sådan en kæmpe sjov historie, som bare er lykkedes over al
forventning. Og jo skabte et kæmpe ejerskab til toldkammeret og på
den måde også til kulturværftet. Og det vil sige, der opstod en masse
borger og foreningsdrevne formater som kunne lade sig gøre, fordi vi
sagde, at fra 18 til 19, der spiser vi, og fra kl 19 kan alle tumle derudaf.
Fra at det lille hus havde lært af det store hus, så har bøtten jo de
sidste års tid vendt. Det er faktisk også det store hus, der lærer af det
lille hus nu. Vi lærer noget om værtskab. Vi har lært noget om, hvordan borgerne faktisk er rigtig dygtige til at programmere. Man skal
bare lægge nogle rammer ned omkring, som er nemme at håndtere,
og som er nemme at kommunikere.’’
Det er en distribution af ejerskab, det
DET JO SÅDAN EN KÆMPE SJOV
handler om. Og det er den formel, der
HISTORIE, SOM BARE ER LYKKEDES
hedder at fællesskab skaber kultur.
OVER AL FORVENTNING. OG JO
Og så har vi den anden formel, den vi
SKABTE ET KÆMPE EJERSKAB TIL
også praktiserer, at kultur skaber fælTOLDKAMMERET OG PÅ DEN MÅDE
lesskab. I Kulturværftet kuraterer vi
OGSÅ TIL KULTURVÆRFTET. OG
og viser ting, vi viser kunst og kultur
DET VIL SIGE, DER OPSTOD EN
der skaber mening. Effekten måles i
MASSE BORGER OG
den mening, der bliver skabt, og derFORENINGSDREVNE FORMATER
igennem bliver der skabt nogle fællesskaber. Det er en oversættelse, der
finder sted. Og i den tredje formel er innovation og nytænkning gennem kunstnerisk krydsbefrugtning kardinalpunktet. Her kan Helsingør blive det sted, hvor kunstnere i samarbejde med andre kunstnere
og teknologer, enten lokale eller nationale og internationale arbejder
sammen omkring tværæstetiske projekter, som så kan blive til kulturproduktion enten i hallerne, i byen eller andre steder.‘’
Niels: ‘’Hvad er det med Helsingør, der gør, at samarbejde på den
måde virker? Er der en særlig stedets ånd i Helsingør, som bare gør, at
mange af de her lidt skæve, lidt åbne, lidt afsøgende eksplorative samarbejdsprojekter kan finde sted?’’
‘’Det ligger jo i de store fortællinger. Der ligger simpelthen noget udsyn i de tre store fortællinger der er indkapslet i Helsingørs DNA. Den
maritime fortælling, som handler om at vi er internationale i vores
udsyn. At Helsingør altid har været det. Vi har skabt Knejpe festiva-

MAN HAR FORMÅET AT
SKABE EN STRUKTUR, HVOR DET
AKTIVE MEDBORGERSKAB
BLIVER KATALYSATOR FOR
PROGRAMMERING OG
KREATIVITET
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len på denne kernefortælling. En festival hvor
DER LIGGER SIMPELTHEN
der kun spilles verdensmusik på byens legenNOGET UDSYN I DE TRE
dariske brune værtshuse. Så er der den store
STORE FORTÆLLINGER DER
fortælling om Kronborg og identitet og granER INDKAPSLET I
diositet, at alle kongerne har boet heroppe. Og
HELSINGØRS DNA
Hamlet. De fortællinger repræsenterer på en
måde nogle kerneværdier og nogle fortællinger. Folk ser sig selv som fribyttere og folk, der rejser ud i verden, så
det er der en stor identifikation i. Og endelig er der den fortælling som
vi selv er en særlig del af. Værftshistorien. Industrifortællingen - som
vi har oversat til en innovationsfortælling, - og hvert år inviterer hele
verden til at samarbejde om at bygge den nye tids skibe, gennem bla
kunst teknologi festivalen - Click festivalen.‘’

Dynamisk teater i en dynamisk verden
Jens Frimann Hansen, Helsingør Teater
Helsingør Teater er en meget original størrelse. For det første har de
ikke deres egen faste scene, så de opsætter deres forestillinger alle mulige steder i byen og omegnen. De samarbejder med Kulturværftet og
Toldkammeret, men de rykker også ud i frisørsaloner og boligområder.
Jens Frimann Hansen og hans kolleger har en åben og eksperimenterende tilgang til teater, og det har været en udfordring at overbevise
både kommune, skuespillere og publikum om den tilgang, men i dag er
det en helt naturlig del af byen.
‘’Der er to dele, som er meget vigtige i vores arbejde: Den ene er en høj
grad af faglighed. På mit kontor er der mig, og så er der 6 kolleger,
som alle har masser af erfaring andre steder fra inden for professionel scenekunst og rigtig meget international erfaring.
Den anden del af det er, at vi skal være lokale, at vi skal dække det
hele, og det tager vi meget alvorligt. Forstået på den måde, at vi skal
være hos - hvis man skal bruge en politisk skala - flygtninge, ressourcesvage og folk med sociale udfordringer på den ene side og ‘’Trump
Folket’’ på den anden side. Det er dels fordi vi tror på, at kunsten kan
have en vision og en rolle at spille for dem. Men også for at tvinge
kunstnere til at arbejde på en måde, hvor man har modet til at sætte sin egen virksomhed til diskussion i forhold til nogle nye grupper,
man måske ikke er vant til at arbejde med.‘’

Den aktive brobygger
‘’Vores kompetencer har især været i spil omkring de almennyttige boligområder, hvor vi har bygget noget op. Man kan forestille sig hvor
svært det var i starten. Det var virkelig, virkelig svært at få kunstner-
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ne til at rykke ud på de dér betingelser, men også at få kommunen til
at forstå og at få beboerne med. I dag er det hverdag, der gør vi det,
og alle er med og ved hvad det handler om. Vi har nogle former, og vi
har også nogle rum, hvor vi kan eksperimentere. For os handler det
om, at vi er borgernes teater. Vores udgangspunkt er at lave noget for
borgerne, også gerne projekter, hvor borgerne er involveret.
Det blev i første omgang rigtig interessant, da kultur blev arbejdet
ind i de boligsociale helhedsplan. Og der var vi en del af både Kokkedals og Helsingørs helhedsplaner indtil for fem - seks år siden. Så skete der en ændring i forhold til, hvordan de opbygger helhedsplaner,
hvor kulturen helt gled ud. At man ikke længere måtte satse på kultur.
Det der så skete, var på en måde meget godt, fordi det viste sig, at det
kunne sagtens stå for sig selv, fordi der allerede var opbygget nogle
traditioner, som dels bestod af civilsamfundet i og med at beboerne og
bestyrelser rigtig gerne vil have gadeteater og nærmest ser det som et
krav til os. Nu var det så velintegreret i beboernes egen tænkning at
’’Vi skal da også være en del af festivalen til sommer. Der kommer da
også nogle ting herud’’ .
Når vi går ud i boligområderne, så skal vi være ambitiøse også kunstnerisk for at gøre det interessant for folk, der kommer udefra. Vi skal
tale til folk. Vi skal få folk i dialog. Man skal bruge nogle kunstnere,
der er så stærke, så de kan vise deres værker, og som har modet til at
sætte det til diskussion, at de har modet til at skille vandene. Det element må aldrig gå ud af det. Så tror jeg, det dør. Jeg kunne godt bare
sende et populært cirkus ud i boligområderne, og alle folk ville være
glade og sidde og klappe bagefter. Men det synes vi dybest set ikke er
interessant. Vi skal også have noget, der går til folk på en anden måde
og arbejder mere med det identitetsmæssige, med Helsingør som en
kosmopolitisk by og med en international kunstverden. Alt det vil vi
gerne sætte i spil, når vi laver noget, så det vibrerer og udfordrer os.
Man må gerne være lidt et andet menneske bagefter.
Vi har tit fået tilbagemeldinger fra kunstnerne som; ‘Hold kæft, det
var godt nok modigt at vise vores forestilling på de præmisser.’ Men vi
insisterede på, at de skulle spille derude, fordi det er derude den der
problematik er relevant, og vi er ikke interesseret i at have en institution, hvor man anonymt kan gå ind
FOR OS HANDLER DET OM, AT VI
og se hvad som helst. Vi vil ud, hvor
ER BORGERNES TEATER. VORES
der er en meningsfuld kontekst, som
UDGANGSPUNKT ER AT LAVE
er til diskussion på en anden måde, og
NOGET
FOR BORGERNE, OGSÅ
hvor man reflekterer over noget, som
GERNE PROJEKTER, HVOR
er relevant for borgerne, som de har
BORGERNE
ER INVOLVERET
mærket på deres egen krop.‘’

Slovenske Third Hand Group opfører The Boat i boligområdet Nordvest, Helsingør på PASSAGE Festival 2020.
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Når man på den måde åbner sin teaterpraksis, eksperimenterer og rykker ud i nye områder, kan der ofte ske nogle værdifulde ting, som man
slet ikke havde forventet eller kunne have forudset. Helsingør Teater
opsøgte en frisørsalon i midtbyen, men hvor indehaveren kommer fra
bydelen Nøjsomhed, for at lave et samarbejde om en filosofisk samtale
med en fransk-tysk filosof. Teatret var interesseret i frisørsalonen som
scene, fordi den i deres øjne repræsenterer et rum, hvor mennesker i
alle lag mødes og har magtfrie samtaler, og det var derfor et perfekt
sted at diskutere demokrati.
‘’Det endte med at blive kæmpe
VI SKAL OGSÅ HAVE NOGET, DER
hit, men det der skete var i virkeGÅR TIL FOLK PÅ EN ANDEN MÅDE OG
ligheden noget helt andet end det,
ARBEJDER MERE MED DET
vi havde forventet. Samtalen tog
IDENTITETSMÆSSIGE, MED HELSINGØR
en anden drejning end hvad vi
SOM EN KOSMOPOLITISK BY OG MED
havde planlagt. Sådan er verden
EN INTERNATIONAL KUNSTVERDEN. ALT
jo. Tre måneder efter, da jeg blev
DET VIL VI GERNE SÆTTE I SPIL, NÅR VI
klippet af en af drengene viser
LAVER NOGET, SÅ DET VIBRERER OG
det sig, at han er uddannet fra et
UDFORDRER OS
universitet i Beirut og havde læst
psykologi. Mit udgangspunkt
havde været det filosofiske, men han sagde til mig ’’Jens, it’s not about
the mind, it’s about the heart’’. Jeg syntes det var så smukt, fordi for
ham var det ikke en magtfri samtale. For ham var det et spørgsmål
om at lytte til deres kunder som psykolog.’’
En anden historie går på, at teatret inviterede en arabisk teatergruppe
til byen, der skulle lave teater sammen med nogle lokale arabiske indvandrere fra samme nabolag med den samme frisørsalon.
‘’Så inddrog vi dem selvfølgelig og lod dem arrangere, og så trak vi
os, så de kunne stå for det. Vi havde noget dialog omkring det, men i
virkeligheden endte med at blive de lokale arabere med rødder i Sharja, der selv kom til at stå for projektet. Vi fulgte det undervejs, og de
fortalte glædestrålende, at nu kom der nogen fra deres hjemegn, og
det var virkelig stor kunst, vi kunne forvente. Så kom kunstnerne, og
de var ved at dø for at komme ud af det arabiske mørkeland og komme til Europa, hvor pigerne kunne gå uden tørklæder. Men så ville de
lokale ikke. Så passede det ikke dem, fordi de levede meget mere traditionelt og meget mere i overensstemmelse med religiøse forskrifter.
De kom nærmest op at slås omkring det, og vi måtte skille dem ad og
vi blev nødt til at tage over. Der er åbenbart en konservatisme hos de
indvandrere, der er her. Og vi kan med vores forestillinger gå ind og
skubbe til dem på en anden måde end kommunen kan. Frisørsalonen
er bare så vigtig, fordi den bidrager til byen og er med til at gøre
Helsingør meget mere mangfoldigt og spændende og et federe sted
at være.’’

I KRYDSBEFRUGTNINGEN MELLEM
FORSKELLIGE VIRKELIGHEDER,
KULTUR- OG KUNSTFORMER OPSTÅR
DER NYE IDÉER, FORMATER OG
PROGRAMMER, DER TRÆKKER NYE
PUBLIKUMSGRUPPER TIL SIG
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‘’Aspiranterne er en evidensbaseVI SKAL OGSÅ HAVE NOGET, DER
ret undersøgelse af, hvordan vi
GÅR TIL FOLK PÅ EN ANDEN MÅDE OG
kan bruge kultur, kunst og kreatiARBEJDER MERE MED DET
vitet ind i at løfte livsmestring og
IDENTITETSMÆSSIGE, MED HELSINGØR
hjælpe nogle unge på vej tættere
SOM EN KOSMOPOLITISK BY OG MED
på både uddannelse og arbejde.
EN INTERNATIONAL KUNSTVERDEN. ALT
Jeg har motiverende samtaler
DET VIL VI GERNE SÆTTE I SPIL, NÅR VI
med dem først, som handler om,
LAVER NOGET, SÅ DET VIBRERER OG
at vi sammen finder den enkelUDFORDRER OS
tes motivation for at komme ind
i projektet, så de er medskabere
af deres egen rejse hele vejen. De bliver ikke henvist til os, de bliver
anbefalet til os. De vælger selv, at de gerne vil være hos os, og det gør
helt konkret, at vi ikke har noget frafald. Jobcentrets erfaring er, at
der normalt er et frafald på 60 til 70 procent med den målgruppe. Vi
har nul frafald.‘’
Arbejdet med aspiranterne hviler på tre pæle:

Ressourcer

B. Gessler

E. Høyersten

M. Fock, J. Frimann, Allan Klie K. Korzeniewska

Aspiranterne er et udviklingsprojekt i samarbejde med ungeenheden på jobcentret i Helsingør, som følges af Center for ungeforskning
(CeFU), og som er støttet af Lauritzen Fonden. Opgaven er kort fortalt
at bruge kultur- og kunstinstitutioner til at få sårbare unge i beskæftigelse. Med andre ord har en privat fond initieret et langvarigt projekt,
som handler om at få kommunens forvaltninger til at arbejde på tværs
og til at acceptere og bruge kulturinstitutionerne som rammesættere
for en kompetenceudvikling af sårbare unge. De holder til på Toldkammeret i Helsingør.

A. Boukris

C. Moreira

Kunst, kultur og kreativitet skaber nye horisonter
Allan Klie, Aspiranterne

45

• Kultur, som handler om fællesskab
• Kunst, som kan få os til at reflektere
• Kreativitet, som er evnen til at kombinere eksisterende viden og bruge den på nye måder
‘’Vi går til koncerter på Kulturværftet eller på Toldkammeret, og vi
har en lang snak før koncerten. Vi har måske et møde med kunstneren, og vi har en afterburner, hvor vi sidder i vores eget, efter de har
slugt oplevelsen. Et par dage efter sætter vi os ned og snakker om,
hvad vi fik ud af oplevelsen. Hvad var det? Hvad hiver jeg personligt ud af det her? Der er således et personligt udviklingslag i det her.
Vi har nogle forskellige kreative processer, vi har nogle forskellige
kunstmøder, men det handler mere om, hvad der sker uden om de
kunstmøder og de kreative processer. Det, vi kan se under COVID, er,

Frisørsalon Klip2000, Sudergade, Helsingør, hvor PASSAGE Festival i 2019 holdt filosofisk samtale med den
tysk-franske filosof Guillaume Paoli og den svenske feminist og aktivist America Vera Zavala.

Indhold
M. Buck
C. Moreira
M. Fock, J. Frimann, Allan Klie K. Korzeniewska
A. Boukris
E. Høyersten
B. Gessler
Ressourcer
47

at selvom kulturinstitutionerne har haft lukket, så har det at vi ligger
på en kreativ arbejdsplads haft en kæmpe indflydelse på den måde,
man snakker på. Selv om vi ikke har kunnet komme ind til koncerter
og være til fællesskabsarrangementer på Toldkammeret, så har bare
det at være i huset haft en betydning. Man kan mærke i huset, at dette
er et kreativt hus, hvor vi arbejder på nogle andre processer. Det har
haft en stor betydning.’’
På den måde lærer de unge at navigere
JOBCENTRETS ERFARING ER,
socialt. Social navigation er en term, AlAT DER NORMALT ER ET
lan Klie henter fra Henrik Erdman Vigh,
FRAFALD PÅ 60 TIL 70 PROCENT
som beskriver det som, at ‘’bevæge mig i
MED DEN MÅLGRUPPE. VI HAR
det, der bevæger mig’’. Det er en forståNUL FRAFALD
else af, at samfundet altid er i bevægelse,
og man derfor konstant skal navigere og
forholde sig til den kurs, man er på. Man kan godt lægge en plan, men
den plan påvirkes af alle mulige ting, der sker rundt om os. Kreative
processer bliver enormt givende for de sårbare unge, fordi de lærer at
navigere i livet.
Som mentor for Aspiranterne laver Allan Klie en oversættelse mellem den unge sårbare, jobcenteret og kulturinstitutionen, der opretter
praktikpladser. Han kender de unge, så han kan hjælpe med at forklare
jobcenteret, hvorfor det er så svært at finde beskæftigelse til dem. Han
kan varetage den filosofiske mentorsamtale og kontakt med den unge,
der er i praktik. Derved letter han trykket for både beskæftigelsesindsatsen og for kulturinstitutionen.

Aspiranterne bliver uddannet i kulturskabelse
Der står stadig flere tomme værftshaller i Helsingør, som nu skal tages i
brug til kultur og fællesskaber. Samtidig vil man gerne have en søfartsuddannelse tilbage til byen, og i det hele taget er der et spørgsmål omkring,
hvordan byen skal udvikle sig og se ud i fremtiden. Hvordan skaber man
noget nyt, samtidig med at man bevarer byens historie og traditioner?
Her er det, at et program som Aspiranterne, kan have værdi:
‘’Vores aspiranter bliver uddannet i kulturskabelse i løbet af de 6 måneder, som vi har sammen, så jeg håber på, at de kommer til at ligge som en del af et fundament i fremtiden. De er så småt begyndt at
snakke om, hvad der kunne være interessant for dem i hallerne, og
hvad de mangler i byen. I sådan et forløb får byen en synergi. På sigt
bliver der med dette projekt uddannet 70 kulturmagere i byen. Og
drømmen for byen er selvfølgelig, at de har lyst til at blive byen og
bidrage til den.
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En anden, der har været hos os, er gået fra at bo i et bemandet botilbud
til at gå på HF og bo i en kollegielejlighed sammen med en af de andre
Aspiranter. Sådan et bemandet botilbud koster rigtig mange penge.
Problemet er bare, at beskæftigelsesforvaltningen, som skal sidde og
måle på os, siger, at selvom hun er ved at studere HF enkeltfag, så er
hun stadigvæk på offentlige ydelser. Så har de reelt ikke sparet noget.
Men mit budskab er, at det har kommunen. Besparelserne ligger bare
i socialafdelingen. Vi bliver nødt til at se mere holistisk på det.’’

B. Gessler

Aspiranterne viser, at kunst og kultur
DER ER SÅLEDES ET
kan have en kolossal betydning. Det
PERSONLIGT
UDVIKLINGSLAG
I DET
inspirerer den enkelte til at tænke på
HER. VI HAR NOGLE FORSKELLIGE
nye måder og skabe et fællesskab med
KREATIVE PROCESSER, VI HAR
andre mennesker. Det er i sidste ende
NOGLE FORSKELLIGE KUNSTMØDER,
en besparelse for en kommune, der i
MEN DET HANDLER MERE OM, HVAD
stedet for at skulle forsørge et sårbart
DER SKER UDEN OM DE
menneske, får en kreativ iværksætter,
KUNSTMØDER
OG DE KREATIVE
der kan skabe kultur til gavn for alle.
PROCESSER
Det løfter en by og en bys selvforståelse. Det helt særlige ved projektet er det
sektoroverskridende samarbejde mellem fem forskellige forvaltninger:
kultur, erhverv, uddannelse, socialforvaltningen og beskæftigelse og
dertil med en lang række aktører i kommunen.
‘’Og det er et af de væsentlige pointer for muligheden for at sprede det
her projekt og skalere det ud til andre kommuner. At vi kan sige til
andre kommuner, at de skal kigge på den samlede kommunekasse i
stedet for kun at kigge i de forskellige puljer.’’

Ressourcer

E. Høyersten

Vi kan også se, at den unge målgruppe, som vi har fat i, og det er jo
ikke nogen overraskelse for nogen, at den målgruppe ikke er repræsenteret blandt publikum. Jeg har en ud af 14 aspiranter, som nogensinde har været til et arrangement på nogle af de her kulturinstitutioner. De 6 måneder, de er hos os, har givet dem et ejerforhold og
ansvarsområder i et nyt hus, og det giver dem mulighed for at være
kreative ind i det. Ellers søger alle væk. Jeg har unge for hvem det
store fællesskab, som kunne inspirere dem, ligger i København. Men
de tør simpelthen ikke tage toget. De er så sårbare, så de ikke tør tage
offentlige transportmidler. Jeg har en, for hvem det er en kæmpe udvikling, at han tør sætte sig ned i bussen og køre fra Hellebæk, som
ligger fem kilometer væk, og ind til Kulturværftet. Hans motivation
for at være her er større end hans angst.

Med Aspiranterne leverer man et greb, som garanterer en anden slags
samtale. Både med de unge, men også med de myndigheder og organisationer, der er involveret, og samtalen er meget mere nuanceret og
åben, fordi den ikke har antaget hvem den unge er, og den ikke har de-
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JEG HAR EN, FOR HVEM DET ER EN KÆMPE
UDVIKLING, AT HAN TØR SÆTTE SIG NED I
BUSSEN OG KØRE FRA HELLEBÆK, SOM
LIGGER FEM KILOMETER VÆK, OG IND TIL
KULTURVÆRFTET. HANS MOTIVATION FOR AT
VÆRE HER ER STØRRE END HANS ANGST
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fineret et mål på forhånd. Den unge bliver hjulpet med at forstå, hvilke
komponenter der skal til, for at man kan realisere sine ønsker og drømme, sit potentiale og talent.
Kan man mon overføre denne model til andre kommuner?
‘’Alle kulturinstitutioner i landet kunne lave et tilsvarende samarbejde
med deres kommune. Vores rolle nu er at lave et pilotprojekt, men på
sigt skal vi trække os tilbage. Og så skal vi uddanne. Drømmen er jo,
at der findes en kulturmedarbejder for fremtiden her på Kulturhavnen, som kører projektet superviseret af fonden, så vi uddanner de
kulturpersoner, som skal køre det ude på de forskellige steder.’’ - Allan
Klie, Aspiranterne

Hvad kan vi lære af Helsingør?
Historien om Helsingør er måske først og fremmest en historie om at
turde arbejde på tværs af strukturer og vaner, om forvaltninger som
taler sammen og fører en dialog som er udviklingsorienteret, om modet til at skabe bevægelse i gråzonen mellem de kommunale og private
tilbud, om en vilje til at have fokus på komponenterne i et samfund og
i det enkelte menneskes liv.
Det måske mest banebrydende element ved Sundbyens tilgang her er,
at de forskellige forvaltninger i Helsingør ikke er bange for at snakke
om kultur og at tænke på kultur som noget værdiskabende, både menneskeligt men faktisk også som en lukrativ forretning, noget der genererer en omsætning og indtægt til byen.
De bygger ikke længere skibe, men Helsingør er stadig en havn til verden derude.

Mikael Fock. Chef og kunstnerisk leder, Mikael Fock åbnede Kulturværftet
i 2010 og Har siden udviklet stedet i et kunstnerisk krydsfelt mellem ny teknologi, musik, performance, borgerindragelse, børnekultur og internationale
festivaler i nationale såvel som internationale samarbejder på tværs af genre
og formater, - i tæt forankring med byens borgere.
Jens Frimann Hansen. Jens Frimann Hansen er direktør for Helsingør Teater og kunstnerisk leder af Passagefestival (DK) og SO-Festival (UK). Han præsenterer også gadeteater i forskellige byer rundt om i Sverige og Danmark.
Allan Klie. Med 30 års erfaring fra den kreative branche arbejder Allan Klie
med forandringsprocesser med mennesker i transit. I 2020 stiftede han Fonden ASPIRANTERNE. Siden 2009 har han, som teaterchef på Københavns
Musikteater (2008-2017) haft fokus på kultursociale projekter og publikumsudvikling, og bliver stadig inviteret som oplægsholder på konferencer om
publikumsudvikling i Norden.
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FROM TEL AVIV WITH LOVE
I denne klummeserie inviterer
vi fremtrædende kulturaktører
med internationalt udsyn
til at reflektere over vores
temaer. Her er det Anne
Boukris, som er bosat i Tel
Aviv og København, der
skriver om hendes erfaring
med at arbejde i partnerskaber
og hvor vigtigt det er, at
vi kan arbejde sammen
på tværs af nationaliteter,
fagligheder og og traditioner.

Anne Boukris
CEO
GLOBAL BRIDGES AND
SUSTAINABILITY
Linkedin
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K

ulturlivet har i et årti mødt en mængde institutionelle forventninger til at skabe partnerskaber. Det har sandsynligvis at gøre
med transformationen fra det mere elitære kunstblik mod det
mere folkelige kunst- og kulturliv. En antagelse er blandt andet, at det
nyere tilkomne publikumsudviklings-paradigme har stødt til denne
transformation. Kultur og kunst er til for alle og alle kan deltage. Vi
interesserer os for at udvikle vores formater og vores genrer i retning
af efterspørgsel og kommercielle kulturprodukter.
Jeg har siden 2009 arbejdet som selvstændig rådgiver og producent
i kulturbranchen og i kunstuddannelses-sektoren. Jeg har bevæget
mig indenfor rammerne af komplekse kulturprojekter faciliteret og
støttet af EU og nordiske kulturmidler. Her består partnerskabskonstruktioner af ideen om, at tværinstitutionelle, internationale og
tværregionale partnerskaber er med til at sætte fokus på nye metoder
og erfaringsudveksling, som kan fremme institutionernes relevans i
samfundene. Denne type partnerskaber viser, at vi kan bygge broer
mellem kulturer og formater ligePARTNERSKABER ASSISTERER
som de peger på, at der i de midVORES
OMSTILLING OG VORES EVNE
lertidige partnerskabsrum opstår
TIL AT SKABE UNIKKE OG
former og tiltag som vi ellers ikke
BÆREDYGTIGE
LØSNINGER
ville kunne have tænkt og dyrket.
Imidlertid er jeg selv optaget partnerskaber på en lidt en anden måde.
Nemlig hvordan et partnerskab kan stimulere nye produkter og hvorledes, der kan opstå dybere social relevans endsige nye retninger for
nye deltagere og producenter. Jeg vil gerne pege på 5 typer partnerskaber, som jeg håber kan inspirere mange til at tænke flere, og flere
anderledes tværsektorielle partnerskaber:

1. PARTNERSKABET SOM SOCIAL DYNAMIK
I 2018 indgik jeg et partnerskab med en håndfuld arkitekter, som alle
arbejder i det sociale og inkluderende fællesskab - således med menneskerettigheder og community samskabelse. I den kontekst er designet og æstetikken båret af en relevans og et tydeligt behov for bæredygtige sociale løsninger i konteksten af bl.a hjemløshed. Det hele
startede med en container i Københavns Nordvestkvarter. Containeren huser Danmarks - fortsat - eneste shelter for hjemløse migranter, drevet af NGO’en Kirkens Korshær. I mit tidligere arbejdsliv var
jeg ansat som minoritetsforsker og mit blik på publikumsudvikling
afgår altid fra minoritetens oplevelse af majoritetssamfundet. Det

EFTERSPØRGSLEN ER STOR PÅ
DISSES LØSNINGER, FOR DER ER OFTE
LANGT FRA DESIGN TIL SLUTBRUGER.
DER ER OFTE LANGT FRA KUNSTEN TIL
PUBLIKUM, OG DER ER OFTE LANGT
FRA OPLEVELSEN TIL RELEVANSEN
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er en operation jeg foretager 24/7,
KULTUR OG KUNST ER TIL FOR
mit orienteringspunkt. Så arbejdet
ALLE OG ALLE KAN DELTAGE. VI
med shelteret var naturligt for mig.
INTERESSERER OS FOR AT UDVIKLE
Sidenhen har vi løftet mindst 5
VORES FORMATER OG VORES
projekter for shelteret. Vi har skabt
GENRER I RETNING AF
udstillinger om hjemløshed, tilretEFTERSPØRGSEL OG KOMMERCIELLE
telagt shelterets tilstedeværelse på
KULTURPRODUKTER
Folkemødet, og været med til at
skabe en ramme for københavnske
skolebørn, så de kan lære om den inkluderende storby. Shelteret er
i dag en lille oase for community-møder: Her mødes mennesker på
tværs af hjemløshed, sociale skel og sprog. Skolerne elsker stedet, og
shelteret er blevet en slags kulturel metropol for udsathed. Vi bruger hinanden til at søge puljer og formere sociale sammenhænge, der
skaber tryghed og oplevelser, der giver tryghed, læring og samvær.

2. PARTNERSKABET SOM DEMOKRATI OG LIGESTILLINGS-MOTIVATOR
I 20 år har jeg arbejdet med at skabe deltagelsesdesign, der skaber
frugtbare rammer for deltagelse, samskabelse og integration mellem
publikum, bruger og borger. Det er en faglighed og en metode, som
mange har brug for. Især investorer, virksomheder og offentlige institutioner. Efterspørgslen er stor på disses løsninger, for der er ofte
langt fra design til slutbruger. Der er ofte langt fra kunsten til publikum, og der er ofte langt fra oplevelsen til relevansen.
Derfor er denne metode også relevant for organisationer, der ikke er
kulturproducenter. Private virksomheder kæmper om at blive profileret for deres sociale og kulturelle ansvar og muligheder for at gøre
en forskel for et samfund og for verden i forhold til fattigdom, klima,
ligestilling mv.
Partnerskabet er afgørende for denne type metoder og strategiske
indsatser simpelthen fordi virksomheden er for langt fra slutbrugeren/borgeren til at den strategiske organisation kan opnå fuld implementering og forandring. Jeg indgår i en partnerplatform, der
formidler deltagelse og samskabelse til nogle af Danmarks største
virksomheder. Partnerskabet er på vej ud i verden, for Danmark er
stærk i feltet. Det medvirker vores platform til.
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3. PARTNERSKABET SOM FORRETNINGSUDVIKLER
Siden 2011 har jeg været ansvarlig for en urban musikfestival, som befinder sig i midten af København. Festivalen startede som en mindre
scene bundet til aktiviteter omkring en lille café, som vi startede som
et socialøkonomisk projekt. Lokalområdet var gennem årene aktive
omkring festivalen med mindre arrangementer omkring børnelivet i
området. Det var oplagt for os, da vi i vores team var erfarne musikere, festivalchefer og i det hele taget erfarne med events og kulturproduktion. Festivalen er i dag den største udendørs festival i København
og beværter op til 40.000 publikummer. Fra at være en mindre håndholdt scene er scenen i dag kurateret med op til 80% udenlandske
artister. Det er blevet til en festival venue som består af en række
partnerskaber, der har medvirket til at festivalen nu er blevet bæredygtig med gensidigt værdifulde partnerskaber, hvor vi sørger for
hinandens små forretninger; fx
mad og barer, sceneudvikling,
DET ER BLEVET TIL EN FESTIVAL
venuedesign, kunsten i sig selv og
VENUE SOM BESTÅR AF EN RÆKKE
frem for alt et gensidigt respektPARTNERSKABER, DER HAR MEDVIRKET
fuldt forhold til hvad publikum
TIL AT FESTIVALEN NU ER BLEVET
fortjener - fx et gennemgribende
BÆREDYGTIG MED GENSIDIGT
højkvalitetsprodukt.
VÆRDIFULDE PARTNERSKABER

4. PARTNERSKABET SOM LIVSNØDVENDIGHED
Som filmfestivalchef gennem 20 år har jeg aldrig før stået med den
konkrete udfordring, at festivalen ikke kunne gennemføres, som filmfestivaler normalt gøres, i en biograf. Hverken festivalens publikumsstrategi eller formatet egner sig til et 100% digitalt format. Ikke desto
mindre stod vi med den udfordring, at vi enten måtte lukke festivalen
ned eller flytte festivalen over i det virtuelle rum under corona. Vi
fandt en partner, der ville løfte opgaven på forventet efterbevilling, og
ud af dette samarbejde udviklede vi et helt nyt hybridformat. Således
en gennemført festival og en ny forretningsmodel, som dette unikke
partnerskab arbejder videre på.

5.PARTNERSKABET SOM UFORMELT KOMPETENCEFORLØB
Uddannelsessektoren, offentlige institutioner, private virksomheder
og tredje sektor organisationer, står ofte med et konkret kompetenceudviklingsbehov, som ikke kan løses internt. I den forbindelse er
partnerskabet særligt betydningsfuldt, for det giver muligheder for at
identificere komplekse behov og helt unikke veje til at løfte en organisation ind i fremtiden jævnfør omstillingsbehov; indvandring, glo-

MIT BLIK PÅ PUBLIKUMSUDVIKLING
AFGÅR ALTID FRA MINORITETENS
OPLEVELSE AF MAJORITETSSAMFUNDET.
DET ER EN OPERATION JEG FORETAGER
24/7, MIT ORIENTERINGSPUNKT.

Partnerskaber er afgørende for fremtidens samfund. I disse indgår
potentialet for fleksibilitet, innovation og omstilling. Vi skal arbejde
på tværs uanset om vi er kulturproducenter, kunstnere eller alle mulige andre professionelle. Vi skal kunne implementere og anvende
mangfoldighed og forskellighed, fordi verden i dag er et stort samfund uanset om vi taler forskellige sprog, nyder forskellige traditioner
og har referencer i forskellige værdisæt og ontologier. Partnerskaber
assisterer vores omstilling og vores evne til at skabe unikke og bæredygtige løsninger.
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balisering, klimakrise, teknologi
PARTNERSKABER ER AFGØRENDE
mv. Partnerskaber indgås i den
FOR FREMTIDENS SAMFUND. I DISSE
forbindelse oftere med organisaINDGÅR POTENTIALET FOR
tioner og virksomheder, som kan
FLEKSIBILITET, INNOVATION OG
designe og skræddersy forløb,
OMSTILLING. VI SKAL ARBEJDE PÅ
snarere end at bruge formelle
TVÆRS UANSET OM VI ER
uddannelsesforløb, som befinder
KULTURPRODUCENTER, KUNSTNERE
sig i mindre fleksible kontekster.
ELLER ALLE MULIGE ANDRE
Konkret har vores virksomhed
PROFESSIONELLE
leveret kompetenceforløb for
lærere i en årrække i et både dynamisk og kreativt partnerskab med Københavns Kommune. Denne
type partnerskaber er særligt interessant for os, fordi vi kommer med
vores bud på, hvor verden er på vej hen, og hvad der skal til for at
borgere og systemer kan navigere i en foranderlig verden. Dette være
i kunst- og kulturlivet, uddannelseslivet, sundhedssektoren, innovationssektoren og i mange andre videns- og praksisdomæner.
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Anne Boukris er tidligere minoritetsforsker ved Roskilde Universitet, Institut
for Kulturelle Møder. Hun har arbejdet som rådgiver for Københavns Byborgmester, Mangfoldighedsrådgiver og underviser i Mærsk, Lundbeck, Haldor
Topsøe, SmithHammerLassen med henvisning til Percepti Global. I en periode
arbejdede hun som administrerende direktør for Det Jødiske Museum i Oslo.
Hendes hovedkompetencer er strategisk kulturel innovation, facilitering og
læringsdesign. Hun tilbyder stor erfaring inden for netværksledelse og participatoriske metoder.
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Erlend Høyersten
Direktøren
AROS AARHUS
KUNSTMUSEUM

Mød direktøren på ARoS Aarhus kunstmuseum,
Erlend Høyersten, der er glad for at være kommet
tilbage på museet. Fremtiden er nemlig ikke
kun digital. Det er vigtigt at museerne hele tiden
forholder sig til deres rolle og deres formater,
så de kan være relevante mødesteder - også
om 50 år. I dette interview med Niels Righolt
reflekterer han over sin og museets rolle nu
og i fremtiden, dannelse og partnerskaber.
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Erlend: Vi har været lukket ned
FRAVÆRET AF MENNESKER VISER
i fire en halv måned. Der har væBARE, AT MUSEER I SIG SELV ER EN
ret en vis aktivitet på museet med
DØD SKAL, HVIS DU IKKE FORMÅR AT
udstillinger , men jeg har faktisk
FYLDE DEM MED LIV OG MED MENING,
undgået at være på museet, fordi
MED GRIN OG UNDREN
jeg synes det har været så trist.
ARoS er et sted, der handler om
mennesker. Det handler primært om mødet mellem mennesker og
menneskers møde med kunst. Offentligheden har altid været meget
central for ARoS under mit lederskab. Fraværet af mennesker viser
bare, at museer i sig selv er en død skal, hvis du ikke formår at fylde
dem med liv og med mening, med grin og undren. Det jeg synes er helt
fantastisk generelt, men specielt nu, det er at se mennesker, som er på
jagt efter noget meningsfyldt. Det at være her nu og se publikum fylder
mig med glæde. Det understreger, at vi som museum primært handler
om mennesker.
Niels: Hvordan italesætter I den menneskelige værdi det er, at mennesker oplever og er på jagt i kunsten?
Erlend: Før jeg blev direktør, var jeg museumspædagog, og jeg har
haft hovedansvaret for at få undervisning og læring ind på museet. Det
undrede mig, hvor langt ned i hierarkiet, formidling kom. På kunstmuseerne omkring år 2000 var der en idé om, at kunsthistorie var helligt,
og den klassiske tanke om, at nogen har adgang til kunsten og andre
ikke har. Meget tidligt fandt jeg ud af, at jeg ikke bare kan være en
ophidset museumspædagog eller formidlingsguide. Jeg var nødt til at
tage magten og tale om hvad kunst er, og hvad det ikke er. For der er en
masse meninger om det. Hvis du går med på akademiets definitionsmagt, så sikrer vi os, at folk falder af. Vi skal i stedet snakke om hvad
effekten af kunst er, og hvordan vi bruger kunst. Jeg har stødt på en
masse modstand mod at tillægge eller finde funktionalitet i kunsten,
at det går imod, at kunst har en iboende værdi. Men jeg ved, at jeg kan
lytte til musik på mange forskellige måder. Det kan køre i baggrunden,
jeg kan gå til en koncert og have forskellige oplevelser. Der er noget
om, hvordan vi ønsker at absorbere, og hvordan vi vælger at deltage.
Jeg vælger musik til forskellige stemninger, jeg vælger bøger, fordi jeg
ønsker at lære noget. Da jeg kom her lavede jeg ARoS Public, som var
2000 kvadratmeter med fokus på formidling, som på sin vis er et politisk statement i miljøet. Det er vigtigt, men det handler også om at tro,
at kunst er vigtig. Hvis ikke det var vigtigt, så er der ingen mening i,
hvad vi laver. Det opstod som en slags mentalt og socialt fitnesscenter,
hvor du ikke kun lærer kreativitet men også ‘’social kreativitet’’. Det er
påfaldende, hvor mange museer der har været så lidt kreative, ret konforme og yderst konservative.
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For mig har det handlet om at se på, hvad vi som institution kan facilitere.
Når du kommer her på et fitnesscenter om det er socialt eller mentalt, så
handler det om, at du prøver at gøre noget, som du ikke er helt kompetent
til. At du forsøger at køre lidt hurtigere og lidt længere, løfte lidt tungere
og prøve nogle nye teknikker, så du som menneske socialt og mentalt
har mulighed for at udvikle dig og være kreativ. Forsøg at forstå et kunstværk, se om du kan forstå hensigten bag det, fordi det er som at forsøge
at forstå personen bag det. Du udvikler ikke kun sympati, du vil også
udvikle empati. Hvis noget skal give mening, forudsætter det at man
engagerer sig i en form for perspektivskifte. Følelsesmæssig oplysning
kræver ikke rationel videnbaseret overbevisning. Hvis du vil finde nogle
løsninger for fremtiden, så skal vi have fitnesscentre til at tænke på fremtiden, og det er her, jeg tror, vi spiller en rolle. Vi er på en særlig måde i
verden. Vi har ikke de svar, vi gerne vil have, men vi er med til at tænke
sammen på forskellige måder, og her er der også en anden forventning
om, og en optimistisk positiv tro
MEGET TIDLIGT FANDT JEG UD AF,
på, at vi også kan betyde noget om
AT JEG IKKE BARE KAN VÆRE EN
50 år. Jeg er mere optaget af fremOPHIDSET
MUSEUMSPÆDAGOG ELLER
tiden end nutiden og fortiden, men
FORMIDLINGSGUIDE. JEG VAR NØDT TIL
vi kan bruge fortid og nutid til at
AT TAGE MAGTEN OG TALE OM HVAD
lave en anden form for forståelse
KUNST ER, OG HVAD DET IKKE ER
for hvor potentialet er.
Niels: Er det et opgør med det klassiske dannelsesideal og den modernistiske tradition?
Erlend: Jeg er meget optaget af dannelse, og jeg kan godt føle mig meget reaktionær. Når folk siger, at vi skal gå digitalt, så siger jeg, at det
skal vi ikke. Jeg er ret konservativ, jeg vil have folk til at forstå historien. Men måske udelukker det ene ikke det andet. Hvordan gør vi os
relevante for en klassisk mission, samtidig med at vi bryder igennem?
Jeg synes, det er en rigtig god idé, at kunstmuseet eksisterer om 50 år,
men det er som sagt ikke givet. Vi prøver at give et bud på hvordan, vi
kan være relevante om 50 år, så man ikke stivner i en form for frygtkultur og at man hele tiden synes, man bør gøre alting korrekt og rigtigt
og altid gentage andres succes og dermed ikke forsøge at gå nye veje.
Niels: Kan du fortælle lidt mere om hvad er det for nogle greb, I bruger
på ARoS?
Erlend: I vores vision og handlingsplan taler vi om appel, relevans og
integritet. Appel handler om to ting. Det ene er mere idealistisk at få så
mange mennesker som muligt til at komme i kontakt med kunst. Det
andet er det kapitalistiske, at vi vil vise, at vi gør en masse for de penge,
vi får fra offentligheden. Vi skal have mennesker ind.

AT DU FORSØGER AT KØRE LIDT
HURTIGERE OG LIDT LÆNGERE, LØFTE
LIDT TUNGERE OG PRØVE NOGLE NYE
TEKNIKKER, SÅ DU SOM MENNESKE
SOCIALT OG MENTALT HAR MULIGHED
FOR AT UDVIKLE DIG OG VÆRE
KREATIV
Artwork: Valkyrie Rán_Joana Vasconcelos
Photo Credit: Luís Vasconcelos_Courtesy Unidade Infinita Projectos
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Så er der relevansen. Nogle gange går det hånd i hånd med integritet,
og integritet handler om at arbejde professionelt og have en resonans i
det professionelle miljø. Hvis man ligger for langt væk fra miljøet, har
det ingen indvirkning. Men hvis du er tæt nok på, trækker du også miljøet med. Hvis du fokuserer udelukkende på appel, bliver du en smule
populistisk, og så dør du. Hvis man kun fokuserer på integritet, og der
er mange eksempler på institutioner, der mest beskæftiger sig med deres egen professionalisme, så dør du også, fordi du vender ryggen til
verden. En balance mellem de to ting handler om relevans. Hvorfor
skal vi have denne udstilling her? Appel, relevans og integritet kan ses
parallelt til den klassiske retorik med pathos, ethos og logos.
Humaniora ligger i skyggen af naturvidenskab. Som sådan er der et
hierarki af videnskabelige grene. Humaniora forsøger derfor at være så
præcis som muligt, og vi er et produkt af den humanistiske videnskabelige tænkning. I museal praksis, har der været en retorik om smag,
der handlede om ethos og logos. Pathos er fy fy. Kunst skal ikke vække
nogle følelser, det skal ikke være forførende, der må ikke være noget,
der virker agiterende. Det skal være rent og vidtrækkende.
Til det kan jeg sige, at kendetegHVIS DU VIL FINDE NOGLE
net ved god praksis er, at vi også
LØSNINGER FOR FREMTIDEN, SÅ SKAL
ser pathos som et vigtigt element
VI HAVE FITNESSCENTRE TIL AT TÆNKE
i enhver form for retorik. Hvis jeg
PÅ FREMTIDEN, OG DET ER HER, JEG
vil have noget igennem til dig, så
TROR, VI SPILLER EN ROLLE
er jeg nødt til at vise dig mit CV og
min track record, så du forstår logikken. Men jeg skal også være en del
af det som en hel person og med en følelsesmæssige record. Det bliver
nemmere at kommunikere, hvis vi er ærlige over for hinanden. Vi går
gennem verden med følelser, og det er intet at skamme sig over. Vi tillader os en masse farver og nogle store armbevægelser, før vi går ind i
et intimt rum. Vi gør det ikke for at overbevise i den forstand. Du lærer
ikke nødvendigvis noget nyt om verden derude, men du lærer noget nyt
om dig selv.
Samtidig er det vigtigt for mig, at vi undgår den klassiske kunst-lingo
fx at ‘’kunstner undersøger forholdet mellem’’... og så videre. Laboratoriebeskrivelserne har sneget sig ind i samtidskunsten. Det er interessant, hvordan en videnskabslingo er blevet en del af samtidskunsten.
Det er fremmedgørende. Det vigtigste, vi som museum bør undgå er
det, der får folk til at føle sig dumme. Vi skal tage hensyn til kommunikationen, så vi ved at vi bliver forstået.
Niels: Publikum skaber sammenhæng!
Erlend: Jeg fortæller også mine formidlingschefer, at mit mål ikke
er at folk går herfra skolet i kunsthistorie. Jeg vil gerne have, at de
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bliver bedre til historie generelt og dynamikken i magtstrukturer osv.
Men det vigtigste, de skal gå herfra med, er at forstå forskellen mellem
passiv modtagelse og aktiv deltagelse. Forskellen mellem information,
som du modtager og viden, du selv skaber. Men også aktivt at deltage
i dit eget liv. Hvilke relationer er du en del af på den private side og
arbejdssiden? Hvordan er du politisk? Hvis du er aktiv og træffer bevidste valg, bevæger du dig.
Niels: Hvad er så din oplevelse af publikums interaktion på ARoS?
Erlend: Som jeg sagde på et tidspunkt, føler jeg mig reaktionær nogle
gange og især i forhold til det digitale. Politikere siger, at fremtiden er
digital, og museumsdirektører siger, at vi vil være mere online. Virkelig? Hvem solgte den idé til jer? Nogle smarte sælgere i Silicon Valley,
der har insisteret på, at fremtiden skal være digital. Fremtiden i den
digitale verden er ikke gratis. Mange gange er en digital løsning bare til
for at være en digital løsning, der erstatter et andet medie uden at gøre
det bedre. Vi talte derfor med udviklerne og projektlederen for ARoS
Public om, at hvis en bog eller et whiteboard kan gøre det samme som
den digitale løsning, er det ikke interessant. Det skal være noget, som
kun det digitale kan. Ellers er der ingen mening i det. Et eksempel er
vores eye tracker. Den er utrolig interessant, for en formidler kan altid
stå og sige, at folk ser forskelligt på billeder, men det bliver abstrakt.
Med denne eye tracker har du et system, der faktisk viser dig, hvordan
du ser på et billede. Og så kan du stå og se, hvordan andre har set. Pludselig bliver viden konkret. Vi har også en samtalemaskine, der faciliteter en samtale, der på mange måder skaber et safe space. Det kunne
man gøre med en formidler, men samtidig sker der noget. Den digitale
maskine bliver en anonym terapeut, der kan faciliteter noget, der ikke
kan gøres på en anden måde. Det kunne ikke have været en brochure.
Niels: Er samtalemaskinen en slags speaker’s corner?
Erlend: Det er en lille kabine, man sætter sig i, og så kan man vælge
et værk eller samling. Derefter kommer der et spørgsmål, der måske er
lidt anderledes, end du forventer i en normal formidlingssituation. Du
ved også, at du bliver filmet med billede og lyd, og du kan få tilsendt
denne samtale bagefter. Det er rigtig rørende historier, der kommer
frem i lyset. To personer der har kendt hinanden længe, begynder at
tale om ting, de aldrig har talt om,
de komme ind i en anden form for
DET BLIVER NEMMERE AT
zone, der af gode grunde ikke har
KOMMUNIKERE, HVIS VI ER ÆRLIGE
været der før. Det er smukt. Det er
OVER FOR HINANDEN. VI GÅR GENNEM
det, kunst kan. Det kan skabe asVERDEN MED FØLELSER, OG DET ER
sociationer.
INTET AT SKAMME SIG OVER

HVILKE RELATIONER ER DU
EN DEL AF PÅ DEN PRIVATE
SIDE OG ARBEJDSSIDEN?
HVORDAN ER DU POLITISK?
HVIS DU ER AKTIV OG
TRÆFFER BEVIDSTE VALG,
BEVÆGER DU DIG

Artwork: Boy_ Ron Mueck
Photo credit: Sune Berg
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Niels: Hvilke type samarbejdsprofiler har I, og hvordan bidrager de til
processen?
Erlend: Vi forsøger at gøre mange ting, som vi ikke har gjort før. Vi
forsøger at gøre en masse ting, hvor vi altid har lidt ondt i maven, fordi
vi er lidt nervøse for, hvordan det fungerer. Vi går konstant lidt over
horisonten. I enhver form for samarbejde deler man nogle rammebetingelser eller i hvert fald et værdisæt. Med hånden på hjertet oplever
jeg ikke, at så mange kunstmuseer deler vores værdisæt og tro på kunsten. Så vi finder tit samtalepartnere fra andre steder.
Niels: Har I en strategi for hvordan I gør det?
Erlend: Det kan jeg ikke sige, at vi har. Hvis man vil snakke med en
bestemt sektor betyder det også lidt, at man idoliserer en måde at tænke på. Jeg vil beskrive ARoS først og fremmest som en attitude. Det
handler mere om at vi finder mennesker, som deler eller som har lidt
den samme attitude, om det er en hjerneforsker, en musiker eller en
institution. Det handler lidt om tilfældigheder, men hvis du ved, hvad
du leder efter, så lykkes det som oftest også. Jeg er lidt modstander af
at have nogle idoler.
Niels: Udfordrer det praksis nok til, at det flytter jer som institution
hele tiden?
Erlend: Ja for jeg er meget optaget af at leve som man lærer. Jeg synes
det er et paradoks at kunstmuseer i lang tid har snakket om, at vi skal
være kreative, og så er de alt andet end kreative. Put your money where
your mouth is!
Min største frygt er, at vi stagnerer i vores format, og at vi hele tiden
søger en eller anden succes udefra. Jeg vil gerne have succes, men min
frygt er, at vi stagnerer og læner os tilbage i vores egen succes. Når vi
gør det som institution, begynder jeg at miste motivationen til det, vi
gør. Det handler om at lave benspænd for sig selv. Netop at vi gør ting,
vi ikke helt ved hvordan vi skal løse. Vi lavede en triennale, og vi har
aldrig lavet en triennale før. Og så var det en kæmpe succes. Det var en
helt ny måde at være museum på. Vi kunne ikke se på nogen andre,
hvad de havde gjort. Det har hele tiden handlet om at finde mennesker
som gør, at vi bliver bevidste om vores eget perspektiv. Vi kan ikke som
organisation sige til vores publikummer ‘’nu skal I huske, at der er forskel på aktiv deltagelse og passiv modtagelse’’. Vi skal levere på samme
måde, at vi er aktivt deltagende. Det handler ikke om store evalueringer og excelark. Det handler om: Er vi fortsat sultne? Er vi stadig indstillet på at bevæge os?
Interview af: Niels Righolt
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Barbara Gessler
Enhedschef
CREATIVE EUROPE
UNDER DEN EUROPÆISKE
KOMMISSION

I forbindelse med et årligt medlemsforum for Culture Action
Europe i slutningen af april havde Niels Righolt mulighed
for at snakke med Barbara Gessler, som er enhedschef for
Creative Europe programmet. Hun er om nogen den, som ved
hvordan det nye program vil blive udformet, og hvordan det
vil understøtte en sektor, som er bragt i knæ af pandemien.
Creative Europe er uden sammenligning det vigtigste og
største program for støtte til kreative og kunstneriske
partnerskaber på tværs af landegrænser i Europa.
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D

esværre kunne Barbara Gessler ikke sige så meget konkret om
den endelige udformning af Creative Europe 2021-2027 programmet, da det er blevet forsinket af den nødvendige sproglige revision af teksterne og konstruktive forhandlinger om indholdet
mellem Kommissionen, og Rådet. Prognosen lige nu er, at det vil blive
præsenteret i sidste halvdel af maj, hvor det formelt skal godtages i forbindelse med EU parlamentets plenarmøde mellem den 18. og 20. maj.
En af anledningerne til at beslutningen har trukket ud på tiden er Corona-pandemien, og Barbara Gessler gav udtryk for, at det i en vis forstand
har haft en god indflydelse på forhandlingerne. Der er en bred forståelse
for den udsatte position kulturlivet har og et tilsvarende ønske om inden for det gældende regler at bidrage til at få kulturlivet på fode igen.
Spørgsmål om inklusion, tilgængelighed, lige rettigheder og muligheder
er blevet diskuteret og ligeså er tværgående prioriteter som en Green
Deal blevet integreret i udviklingen af det nye Creative Europe program.
Når den endelige godkendelse af programmet foreligger, vil der gå nogle
uger, før det egentlige call sendes ud for indeværende år. Det skyldes at
det juridiske forankringsarbejde skal afsluttes først. Når det sker, vil programmet blive åbnet for ansøgninger. Selvom Gessler ikke kunne sige så
meget konkret på dette stadie, kunne Barbara Gessler godt understrege
nogle af de overordnede karakteristika ved det kommende program.
Fokus og programmets hovedmål er fortsat at styrke tværnationale samarbejdsprojekter gennem såkaldt horisontal støtte til projekter. Det vil
også i fremtiden være væsentligt at styrke det tværnationale europæiske samarbejde på tværs af genrer og strukturer. Programmet vil, hvis
det godkendes, vægte samskabelse, social og teknologisk innovation og
egentlige partnerskaber.
Ligesom i det forrige Creative Europe program vil TV-, radio- og filmområderne have et eget program. Barbara Gessler var tydelig omkring,
at man skal forstå programmet som et supplement til de nationale fonde,
ikke en erstatning. Hun afslørede også, at der er blevet kigget på medfinansieringssatsen i det nye program, men det ville hun ikke sige noget
konkret om, før programmet er blevet godkendt.
Connecting Audiences følger op på callet og programmets udvikling og
indhold i kommende numre af magasinet.

Barbara Gessler. Born in Belgium with German nationality, she lived and
studied in Konstanz, Paris, Buenos Aires and later Bruges. Worked in the European Parliament before joining the European Commission in 1994. Started in
the Directorate General’s Unit for Audiovisual Policy, changed to Environment
in 1996. From 1998 until 2003, she worked at the representation of the European Commission in Berlin.
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European Commission Partner Search
EU Kommissionen
Online

Her kan du lede, hvis du ønsker at være med i et Europæisk
partnerskab. Du kan søge på bestemte typer af organisationer eller
calls eller typer af projekter.

Creative Europe Projekter
EU Kommissionen
Online

En oversigt over afsuttede Creative Europe projekter. Du kan bruge
værktøjet til at læse resultater, søge inspiration samt mulige partnere.

Applaus Open Call
Applaus
København 2021

Publikumsudvikling er organisationsudvikling – og det skal forankres
i ledelsen, hvis det skal virke. Det er hovedkonklusionen i Applaus’
seneste undersøgelse Applaus Open Call, hvor erfaringerne og
processer fra fem forskellige publikumsudviklingsprojekter er blevet
samlet i en ny rapport og fem projektværktøjer.

Publikumsudvikling i dansk scenekunst
Applaus
København 2021

Ny brancheundersøgelse fra Applaus viser, at 73% af de danske
teatre arbejder med publikumsudvikling, men arbejdet er langt
fra slut. Sådan lyder hovedkonklusionen i Applaus’ seneste
undersøgelse Publikumsudvikling i Dansk Scenekunst 2021, der
har gjort status over den danske scenekunstbranches arbejde med
publikumsudvikling.
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Kulturkompasset

Kulturværftet og Toldkammeret
Helsingør 2019
Kom med ind i maskinrummet i et travlt, krøllet, kreativt og ambitiøst
kulturhus, og hør mere om hvad, der rører sig på Kulturværftet og
Toldkammerets scener, værksteder, køkkener, koncerter, værftshaller,
udstillinger, festivaler og i vores Børnekulturcenter. I tal og historier
giver årsmagasinet KulturKompas et indblik i livet foran og bagved
scenetæppet og stiller skarpt på kultur og hvordan vi navigerer i den.

Creating Healthy Communities: Arts + Health in America
CHC White Paper
USA 2019

Hvidbogen Creating Healthy Communities through Crosssector Collaboration indeholder synspunkter fra mere end 250
tankeledere fra folkesundheds-, kunst- og kultursektoren og
samfundsudviklingssektorer, der blev indkaldt i arbejdsgrupper i
2018 og 2019. Deres stemmer får følgeskab af over 500 deltagere
i en national feltundersøgelse og fokusgrupper og understøttes af
resultaterne af en afgrænsning af kunst + folkesundhedslitteratur.

Rebuilding Europe: The Cultural and Creative
Economy before and after the COVID19 crisis
Gesac
Frankrig 2020

Efter en første rapport, der blev offentliggjort hos GESAC i 2014,
EY Consulting tog udfordringen op med at producere denne
anden udgave i slutningen af et dramatisk år for
kulturelle og kreative industrier,både i Europa og i
og rundt om i verden.

Marketing beyond your core audience
Georgia Rivers
Culture Hive, 2021

Hvordan kan du sælge et produkt få mennesker har hørt om, tror
mange ikke, de har brug for, og det koster en masse? Hvad sker
der, når dit kernepublikum krymper, og meget af dit indhold er
tilgængeligt gratis online? Hvor leder du efter nye målgrupper... og
hvordan ville de finde dig? Opera Australia’s Sales and Marketing
Director Georgia Rivers tager os igennem, hvordan de lærte
deres publikum at kende og ændrede deres markedsføring for at
imødekomme deres behov.
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Audience Development & Cultural Policy
Steven Hadley
Palgrave, 2021

At tilskynde flere – og forskellige – mennesker til at deltage i
kunsten er fortsat et afgørende spørgsmål for den kulturelle sektor.
Spørgsmålet om, hvem der forbrugerkultur, og hvorfor, er nøglen til
vores forståelse af kunst. Denne bog undersøger forholdet mellem
publikumsudvikling og kulturpolitik og giver et banebrydende
perspektiv på, hvordan praksis med publikumsudvikling er forbundet
med ideer om demokratisk adgang til kultur.

Successful International Partnerships in Culture
Culture & Creativity

Eu-EaP’s kultur- og kreativitetsprogram arrangerede en studietur
til Polen for seks kulturformidlere fra Armenien, Aserbajdsjan,
Hviderusland, Georgien og Ukraine. I løbet af flere dage arbejdede
deltagerne sammen og planlagde fælles aktiviteter med kulturelle
organisationer fra Warszawa, Krakow, Lublin, Lodz, Gdansk og
Olsztyn. Da partnerne havde afsluttet deres første fælles projekter,
talte vi med dem om de erfaringer, de havde lært af at kommunikere
med deres jævnaldrende.

Sådan oplever danskerne - en segmentering
af danskerne til aktører
Dansk Industri, Epinion
2021

Et værktøj, der kan hjælpe oplevelsesaktører med at identificere,
prioritere og forstå relevante – og ikke mindst irrelevante –
segmenter for netop jeres organisation. Rapporten er udarbejdet
for Dansk Industri af Epinion på baggrund af interviews med 5.000
danskere.
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REVISTA DE GESTIÓN CULTURAL, MÁRKETING Y DESARROLLO DE DE AUDIENCIAS

REVISTA DE GESTIÓN CULTURAL, MÁRKETING Y DESARROLLO DE DE AUDIENCIAS

AMÉRICA LATINA

SUPERVIVENCIA
CULTURAL
COLABORACIONES
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

PÚBLICOS EN
CONFINAMIENTO
EN AMÉRICA
LATINA
SEBASTIÁN BLUTRACH

RUBÉN GUTIÉRREZ
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CKI TEAM

NIELS RIGHOLT er chef for CKI
og arbejder med konsulentopgaver
og projektudvikling. Niels er vicepresident for Culture Action Europe i
Bruxelles, formand for bestyrelsen for
CommunityKulturCentrum i Malmö
og medlem af bestyrelserne i bl.a.
Teatergrad i København, Voksenåsen i
Oslo og Audience Europe Network.
ASTRID ASPEGREN har gennem forskellige europæiske projekter
en forståelse af brugerperspektiver og interkulturelle møder samt
kuratoriske spørgsmål i et globalt
samfund. Hun er redaktør for nærværende magasin samt projektmedarbejder i europæiske projekter.

ANNE BOUKRIS er tilknyttet CKI
som underviser og projektudvikler.
Hendes hovedkompetencer er strategisk kulturel innovation, facilitering
og læringsdesign. Hun tilbyder stor
erfaring inden for netværksledelse og
participatoriske metoder.
SOLVEIG THORBORG anvender film som en kunstart, der lægger
op til refleksion og sociale forandringer. Hun er tilknyttet CKI som
publikums- og organisationsudvikler,
hvor hun fungerer som underviser og
facilitator af processer på CKI’s internationale projekter i EU og Norden.

PETER HOLTEN er uddannet i samfundsvidenskab, historie, filosofi og
socialvidenskab, men har også en musikalsk baggrund både som musiker
og som projektmager. I CKI har han sit
fokus på kunstnernes vilkår og har til
opgave at iværksætte initiativer, der
kan støtte kunstnerne i deres arbejde.

KULTURELT DEMOKRATI betyder retten til at blive hørt, deltage i og udtrykke sig gennem kunst og
kultur som individ eller sammen med andre. Dét arbejder CKI for i Danmark, Norden og Europa.
Ydelser
Inden for publikumsudvikling designer vi udviklingsprocesser
i tæt samarbejde med kulturinstitutioner, freelancere, policy
makers og forskere fra hele Europa. Vi arbejder for at forankre
brugerperspektivet i kulturelle organisationer.
Læs mere om vores ydelser og kontakt os via vores
hjemmeside.
www.cki.dk

Modtag vores nyhedsbrev
Skriv dig op til CKI Nyt, så du hver
måned kan blive opdateret på vores
aktiviteter. Måske bliver du inspireret
til, hvordan vi eventuelt kan bruge
hinanden.
Du kan skr ive dig
op her
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Vi fremmer, deler, provokerer, tiltrækker, og undersøger
gode idéer og erfaringer med publikumsudvikling og cultural
management i Europa og Sydamerika
Connecting Audiences International er en tænketank med speciale i cultural management og publikumsudvikling, som blev skabt i
2020 af en gruppe professionelle kulturaktører fra Europa og Sydamerika, der alle arbejder for den samme mission:
‘’At samarbejde og facilitere en formidling af viden og adgang til de
bedste artikler, erfaringer, case studier, referencer og internationale
ressourcer om forholdet mellem kulturorganisationer, offentligheden
og miljøet for Europa og Sydamerika’’.
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Melting Pro (MEP) er en italiensk kulturel virksomhed, der ser former
for kunst og kreativitet som potentiale til at forandre samfundet. En
gruppe på syv kolleger, der tror på værdierne empati, respekt, social og
miljømæssig retfærdighed og samarbejde.

POLEN
ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY
Adam
Mickiewicz
University
(AMU)

Adam Mickiewicz University (AMU) i Poznan er en af de største akademiske centre i Polen, rangeret som den tredjebedste universitet i
Polen. AMU er grundlagt i 1919, og har 15 fakulteter og 50 uddannelsesprogrammer. Ud af disse er to fakulteter repræsenteret i dette
partnerskab:
• AMU Cultural Studies Institute
• ROK AMU Cultural Observatory

NU FOUNDATION
NU
Foundation
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NU Foundation er en non-profit organisation baseret Poznań, hvis hovedformål er at støtte udviklingen af professionelle, der arbejder i den
kulturelle sektor og fremme relationer mellem forretning og kultur.

SPANIEN
ASIMETRICA
Asimétrica

Asimetrica blev stiftet i Madrid i 2010 med det formål at tilføre værdi til
forholdet mellem kunstnere, organisationer og kulturelle & offentlige
institutioner. Siden da har de ydet rådgivning, forskning, undervisning
og praktisk rådgivning om kulturforvaltning, kulturel markedsføring
og offentlig udvikling.
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Mapa das Ideias er en kulturel organisation grundlagt i Lissabon i 1999
dedikeret til forholdet mellem museer, offentligheden og samfundet.
Med alt fra publikumsledelse og kommunikationsstrategier til undervisning og udstillingsdesign har Mapa das Ideias skabt en række løsninger til kulturelle organisationer.

SYDAMERIKA
JAVIER IBACACHE
Javier
Ibacache

Javier Ibacache er en kunst- og underholdningskritiker, programmør
og kulturleder med speciale i publikumsudvikling. Han promoverede.
I øjeblikket er han leder af afdelingen for kunstnerisk programmering
og publikumsudvikling på Ministeriet for Kultur, Kunst og Kulturarv i
Chile.

DANMARK
CENTER FOR KUNST OG INTERKULTUR
Center for
Kunst og
Interculture
(CKI)

Center for Kunst og Interculture (CKI) har base i København og arbejder for at fremme viden, undervisning, kulturel diversitet og forskning
i deltagelse, samskabelse og udvikling i kunst- og kulturlivet.

Næste nummer af Connecting Audiences Danmark udkommer
til august 2021 og handler om kulturen som brobygger.
Hvis du har lyst til at bidrage med en artikel, eller hvis
du kender til et projekt eller institution der arbejder med
kulturen som brobygger, så hører vi meget gerne fra dig.
Skriv en mail til Astrid Aspegren, aa@cki.dk

