VISIONSSEMINAR 2016

WORKSHOPS

HVAD?
Kulturhusene i Danmark har tradition for at afholde et årligt visions-seminar, hvor vi går i dybden med specifikke kulturhus-relaterede temaer og
gennem årene har været omkring så forskellige emner som borgerinddragelse i kommunal kulturpolitik, godt købmandskab i kulturhusene og
landspolitik på kulturhusområdet.
I år har vi valgt at kigge ind i foreningens eget maskinrum og sætte fokus på, hvordan vi udvikler Kulturhusene i Danmark i de kommende år.
Igennem det seneste år har bestyrelse og sekretariat arbejdet på at udvikle foreningens mål og aktiviteter. Det arbejde er langt fra slut, men vi
har linet nogle hovedområder op, som udgør kernen i foreningens arbejde, og som vi arbejder videre med. Det er derfor nu, at vi har brug for
medlemmernes indspark til, hvordan vi kvalificerer vores mål og aktiviteter, så de bliver endnu bedre.

Videndeling og netværk

Derfor vil vi gerne invitere alle vores medlemmer til en sjov og spændende eftermiddag, hvor vi både vil få input udefra og udvikle idéer sammen. Det håber vi, at I vil være med til!
Ikke-medlemmer med interesse for kulturhuse er selvfølgelig også
velkomne, og vi glæder os til at se jer alle.

HVORDAN?

Projektudvikling

Da vi vil gerne have jer på banen, er dagen er bygget op omkring tre
workshops, der tager udgangspunkt i foreningens tre hovedarbejdsområder. Hver workshop har sin egen metode, og hver workshop løber af
stabelen tre gange. Deltagerne roterer i alle grupper, så alle får mulighed
for at bidrage med input, og alle deltagere møder hinanden.
Vi har også bedt to spændende oplægsholdere gøre os lidt klogere på
nogle af de områder, som optager kulturhus-folk på tværs af formålsparagraffer, kommunegrænser og tilskudsstørrelser.
Efter seminaret er der mulighed for at spise middag sammen, og vi håber,
at videndelingen vil fortsætte hen over bordene.

HVOR?
I år er det KW3 på Østerbro, der har sagt ja til at være værter for arrangementet. KW3 er et kultur- og projektværksted og et fællesskab for unge
mennesker, der ønsker at opleve eller være medskabere af kultur og andre projekter, og huset er drevet af ungdomskulturhuset Kraftwerket.
KW3 har til huse i en 770 kvm. stor villa fra 1920 med kringlede gange og
en spændende historie, og de byder selvfølgelig på en rundvisning forud
for det egentlige program for alle, der har lyst.

Kulturpolitisk arbejde
og interessevaretagelse
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Hvad kan man som netværk – og hvad kan man som organisation?
Og hvad vil det sige at være en netværksorganisation? Den gensidige
sparring mellem KHiD’s medlemmer og mellem medlemmer og sekretariat er en af grundstenene i foreningens arbejde, og i workshoppen
vil vi arbejde med at udvikle ideer til, hvordan vi kvalificerer og styrker den gensidige vidensudveksling. Vi vil blandt andet forsøge at indkredse, hvad det er for typiske problemstillinger, som kulturhus-folk
har brug for at diskutere med andre kulturhusfolk og diskutere, om vi
kan finde nye formater for den erfaringsudveksling.
Metode: Stafetten - to hold duellerer om at finde flest mulige formater for
viden- og erfaringsudveksling

Projekter i alle faser fylder både arbejdsmæssigt og økonomisk stadigt mere i foreningen. Gælder det også hos medlemmerne? Hvilke
muligheder og udfordringer er der forbundet med orienteringen mod
projekter, og kan foreningen og medlemmerne udvikle nye projekter i
fællesskab? Med udgangspunkt i KHiD’s nye RECcORD projekt forsøger
vi at komme tættere på hvilke fordele og ulemper, der er for medlemmerne og foreningen, når resurserne prioriteres i retning af tids- og
økonomibegrænsede aktiviteter. Måske findes der allerede projekter
hos medlemmerne, der kan bredes ud lokalt, regionalt, nationalt eller
internationalt?
Metode: Oplæg og debat

I workshop 3 vil vi diskutere hvilken vision og hvilket overordnet kulturpolitisk mål, vi som forening skal arbejde efter. Samtidig vil vi forsøge at
definere nogle af de fælles problemstillinger, som kulturhusene oplever i hverdagen, og diskutere om vi som forening skal arbejde politisk
og strategisk med udvalgte mærkesager på medlemmernes vegne.
Derudover vil vi tale om, hvordan vi ser os selv – lokalt og nationalt –
i forhold til de andre kulturelle aktører vi er i berøring med: folkeoplysningen, bibliotekerne, spillestederne, frivilligkulturen, amatørerne og
de professionelle kulturinstitutioner.
Metode: Lego Serious Play - deltagerne bygger en kulturhusverden og
definerer fælles problemstillinger.

PROGRAM
13.30

Rundvisning i KW3
v. Kristoffer Thurøe

14.00

Check-in

14.30

Velkomst og introduktion
v. Peter Ørting, Formand for Kulturhusene i Danmark

14.45

Oplæg: Nye tendenser i kulturbyggeriet

VISIONSSEMINAR 2016
PRAKTISK INFO
TILMELDING:
Tilmelding kan KUN ske via www.kulturhusene.dk
Tilmeldingsfrist fredag den 22. januar.

TID:
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 14.30-18.45

Esben Danielsen, Direktør for Lokale- og Anlægsfonden, fortæller om fondens arbejde og præsenterer en række nye idéer til, hvordan viden om, hvad
der er godt kulturhus-byggeri, kan formidles og
deles.

Kl. 13.30 er der rundvisning for særligt interesserede.
Husk at tilmelde dig, så vi ved hvor mange, der kommer.

15.15

Workshops 1-3

PRIS:

16.00

Pause

16.15

Workshops 1-3

Deltagelse i seminaret inkl. kaffe og kage:
Ikke-medlemmer			350kr.
Medlemmer af KHiD			
200 kr.

17.00

Oplæg: Hvad tæller?
Med udgangspunkt i undersøgelsen ”Was zählt?”
fortæller Dr. Christoph Mager, Karlsruhe Institute of
Technology, om hvordan man i Tyskland arbejder
strategisk med indsamling af data om kulturhuse.

17.30

Workshops 1-3

18.15

Opsamling og afrunding

18.45

Middag

STED:
KW3 • Krausesvej 3 • 2100 København Ø

Efter seminaret er der mulighed for at spise sammen
(ikke inkluderet, betales separat).
Husk også at tilmelde dig middagen, så vi ved hvor
mange spisende, køkkenet kan forvente.

YDERLIGERE INFO:
For spørgsmål og yderligere information
kontakt venligst KHiD’s sekretariat på
33141200 / kulturhusene@kulturhusene.dk

Nye
mål
Indspark & udfald
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