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VISIONSSEMINAR

- OM DELTAGELSESFORMER I DANSKE KULTURHUSE
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12.00

RUNDVISNING i Kulturhus Indre By

12.30

TJEK IND
Sandwich (60 kr.) kan forudbestilles ved tilmelding.

13.00

VELKOMST

13.05

SAMSKABELSE OG DELTAGELSE I DIT:KBH –
RECcORDs relevans for danske kulturhuse

13.30

På Visionsseminaret stiller vi skarpt på, hvordan vi
bedre forstår og udvikler de deltagelsesformer, vi allerede har i de danske kulturhuse og hvilke værktøjer,
der kan anvendes til aktivt at fremme alle de former
for deltagelse, vi ønsker at styrke.

Traditionen tro slutter vi af med en netværksmiddag,
hvor der er plads til at dele alt det, vi ikke når i løbet
af dagen.

DELTAGELSE I KULTURHUSE – resultater, dilemmaer og muligheder
v. Lektor Birgit Eriksson, Aarhus Universitet – en af forskerne
bag Reccord
Kulturhuse er en vigtig ramme for mange borgeres deltagelse i
kulturelle aktiviteter og sociale fællesskaber. Reccord-projektet
2016 - 2017 udforskede hvilke deltagelsesformer og effekter, der
findes i kulturhusene. Oplægget præsenterer resultaterne og giver
i forlængelse heraf et bud på nogle dilemmaer, der ofte følger med
deltagelsen – og hvordan man kan håndtere dem. Hvilken rolle
spiller fx motivation, skala, rum og ejerskab? Hvilke muligheder har
kulturhusene sammenlignet med andre kulturinstitutioner? Og
hvilke anbefalinger kan vi give på baggrund af Reccord?

14.30
15.00

16.00

Med afsæt i forskningsresultaterne fra Reccord-projektet vil vi - via oplæg, workshops og debat - koble
teorien til den praksis, der er på spil i kulturhusene.
Herefter præsenterer vi visionen om en ny stor undersøgelse i 2018 af danske kulturhuse. Sammen skal
vi arbejde, diskutere og give bud på, hvad en kommende undersøgelse ideelt set bør indeholde, og det
er på visionsseminariet, du kan komme med input til
din egen mulige deltagelse i projektet.

v. Peter Ørting, formand for Kulturhusene i Danmark og 		
Vibeke Sonntag Larsen, sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark

v/ Anders Sejerø og Kirsten-Marie Hedegaard Rasmussen, 		
DIT:KBH
DIT:KBH står for Do It Together København. Vores praksis er baseret
på, at vi skaber oplevelserne sammen – foran scenen, på scenen
og bag scenen. Vores værdi i samfundet som kulturhuse er, at vi
giver folk mulighed for at bidrage aktivt og deltage i sociale 		
fællesskaber. Vi betragter vores kulturhuse, som levende labo ratorier, hvor vi hver dag arbejder på at kvalificere den demokratiske
deltagelse. RECcORD projektets kobling af praktisk erfaring og ny
teoretisk viden, virker derfor som et oplagt værktøj til at styrke
vores udviklingsarbejde med involvering af frivillige, samskabelse
og kreative partnerskaber.

VISIONSSEMINAR 2018

Landet over appellerer kommunerne i stigende grad
til, at vi alle engagerer os i sociale, kulturelle og andre
samfundsgavnlige aktiviteter. Også medierne, kulturlivet og markedet bejler til borgernes engagement
og aktive deltagelse. Så der tales og skrives meget
om frivillighed, om samskabelse, om brugeroplevelser og publikumsudvikling, men uden at det er særlig
klart, hvilke former for deltagelse, det handler om.

v/Alexandra Lazaridis Panowski. Særskilt tilmelding nødvendig.
Nansensgadekvarterets gamle sporvognsremise er blevet et af
Københavns hyggeligste kulturhuse med kulturelle arrangementer
for børn og voksne i alle aldre, sportsbaner og mødelokaler.

PAUSE
NY VIDEN ANVENDT I PRAKSIS
v. Martin Zaharkin Pedersen, Karens Minde Kulturhus, Valby
Mette Strømgaard Dalby, Nikolaj Kultur, Kolding
Trine Sørensen, Godsbanen, Aarhus
Thomas Kruse, Beboernes Hus, Sølystgade, Aarhus
De fire danske kulturhusfolk, der medvirkede i Reccord projektet,
deler deres erfaringer med at anvende metoder og begreber til
selvrefleksion og udvikling i egne huse. Der følges op med debat og
workshops.

NYE DEMOKRATISKE FÆLLEDER I KUNST- OG KULTURFORMIDLING
v. Postdoc. Hjørdis Brandrup Kortbek, Syddansk Universitet
Kulturhusene danner ramme om mangfoldige fællesskaber.
I oplægget diskuteres, hvordan vi kan forstå betydningen af ”det
fælles” i formidlingen af kunst og kultur, og hvad dette ”fælles”
betyder for demokratiske møder både inden for og uden for kulturhusenes rammer. På baggrund af denne diskussion peges der frem
mod et muligt RECcORD 2.0 i en dansk kontekst. Der følges op med
debat og workshops.

17.00

PAUSE

17.15

RECCORD.DK

18.00

v/ Søren Søeborg Ohlsen, Kulturhusene i Danmark
Præsentation og debat af mulighederne for en videreførelse af
Reccord 2.0 i Danmark

NETVÆRKSMIDDAG
Middagen leveres af ”Send flere kryddderier” og kræver særskilt
betaling og tilmelding via www.kulturhusene.dk
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PRAKTISK INFO
TILMELDING

Tilmelding kan KUN ske via www.kulturhusene.dk
Tilmeldingsfrist onsdag den 24. januar 2018

TID

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 13 – 19 (inkl. middag)
KL.12 - 13 er der introduktion til Kulturhuset Indre By
og DIT:KBH. Særskilt tilmelding nødvendig.

STED

Kulturhus Indre By,
Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K,
Tlf. 21169310

PRIS

Ikke-medlemmer
Medlemmer af KHiD

500kr.
250 kr.

YDERLIGERE INFO

For spørgsmål og yderligere information kontakt venligst
KHiD’s sekretariat på tlf. 33141200 / 33141207 eller på
kulturhusene@kulturhusene.dk

