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BRUGERNE
KOMMER!
UDEN BRUGERE – INTET KULTURHUS! Uden dem er der
hverken aktivitet eller egentlig grund til at være til. Brugerne er både rygrad og dna. Deres ønsker og engagement
er det, der former huset.
Men hvem er de – brugerne? Er de en homogen masse eller
en samling forfløjne individer? Og hvad mener vi egentlig,
når vi taler om forskellige brugergrupper i husene?
På årets hustræf i Thisted vil vi gå i dybden med, hvad det
vil sige at facilitere forskellige brugergrupper i et kulturhus.
En brugergruppe kan være defineret af alder – unge, voksne, ældre – eller af interessefællesskab – musik, keramik
eller oldgræsk. Nogle fylder meget, andre lidt i det enkelte
hus. Og ofte har de, der driver huset, et ønske om at udvikle stedet og måske lokke nye eller andre brugere til huset; ”hvordan får vi fat i de unge?” – hører man tit.

Men hvad siger brugerne egentlig selv til det hele?
Vi har inviteret en række brugere – fra forskellige brugergrupper – til selv at komme og fortælle, hvad det er, de
laver, og give deres bud på, hvad det er, de vil have, og
hvordan vi – som kulturhuse – bedst kommer dem i møde.
Både de unge brugere, de ældre, børnene, de frivillige og
foreningsfolkene får en stemme i løbet af de to dage, vi er
sammen i KulturRummet i Thisted – og I vil få plads og rum
til at diskutere og udveksle ideer, erfaringer og synspunkter med både dem og hinanden.
Det sker gennem oplæg, interviews og debatter, samt ikke
mindst de 6 samtalestationer, der runder årets hustræf af.
Her vil du have mulighed for at gå i dybden med nogle
af hustræffets temaer og for at diskutere de mest brændende spørgsmål med andre.
Derudover skal vi have et indblik i, hvad der er særligt ved
Plantagehuset, KulturRummet og kulturlivet i Thisted generelt.
”BRUGERNE KOMMER” henvender sig til både ansatte og
brugere i kulturhusene samt alle andre, der ønsker at blive
klogere på dynamikkerne i det brugerinvolverende, deltagerbaserede og samskabende kulturliv.

VEL MØDT TIL HUSTRÆF DEN 24.-25. MAJ!

OM SAMTALESTATIONER
I hver samtalestation kan du møde en duo bestående af en medarbejder og en bruger
fra et af foreningens kulturhuse. De vil kort fortælle om, hvordan deres samarbejde
fungerer i praksis og lægge op til videre diskussion af et af følgende emner:

1
2
3
4
5
6

HVORDAN SKABES DER BEDST BALANCE IMELLEM
BRUGER- OG PERSONALEINITIEREDE AKTIVITETER?
Det kan være en god målsætning for kulturhuset, at brugerne skal engagere sig og være deltagende. Men arbejdet med at facilitere kan være
mere tidskrævende, end hvis man arrangerer aktiviteterne selv, så hvad
er gevinsten? Og vil brugerne egentlig hellere have det hele serveret?
v/ Martin Zaharkin Pedersen og Marianne Fogtmann
hhv. ansat og bruger i Karens Minde Kulturhus

HVORDAN SKABER OG SIKRER VI BRUGERINDFLYDELSE I KULTURHUSENE?
Indflydelse er en flydende størrelse. Nogle huse har formelle brugerråd,
mens andre går uden om det formelle demokrati for i stedet et lytte til
brugernes ønsker i dagligdagen. Hvad virker hvor – og hvorfor?
v/ Troels Haas og Louise Liberty Svenningsen
hhv. ansat og bruger i Huset Esbjerg

HVORDAN FACILITERER VI BEDST
EN BRED ALDERS- OG INTERESSEMÆSSIG MÅLGRUPPE?
Det kan være svært at navigere og gøre alle grupper tilfredse, når opmærksomhed, midler og fysiske rammer skal fordeles mellem flere, der
alle har forskellige behov. Ambitionen er ofte, at kulturhuset skal være
åbent – men betyder det, at der nødvendigvis skal være plads til alle?
Og hvis svaret er ja – hvordan får man det så til at lykkes?
v/ Caroline Clemmensen og Ida Dalsgaard Nicolaisen
hhv. ansat og bruger i KulturCosmos

HVORDAN FACILITERER VI BEDST DE UNGE I KULTURHUSENE?
De unge har ikke de samme behov og forventninger, som de ældre. De
går ofte uden om det formelle foreningsdemokrati, for i stedet at kaste
sig ud i aktiviteter, der skal lykkes her og nu. Og det er hos de unge, at
læringsprocessen er allerstørt og allervigtigst. Hvad kræver det af dem,
der faciliterer de unge?
v/ Ruth Morell og Asbjørn Holst
hhv. ansat og bruger i Ungdomskulturhus Aarhus

HVORDAN FACILITERER VI BEDST BØRNENE I KULTURHUSENE?
Børnekultur er en vigtig del af kulturhusenes arbejde, og det er ikke
uvæsentligt, hvordan man griber det an, så børnene forbliver glade, aktive og engagerede kulturbrugere. Faciliteringen bliver så meget desto
vigtigere, eftersom børnene ikke kan tage beslutningerne selv.
v/ Mette Dalby og Jacob Galtung-Melchior
fra Nicolai Kultur og Nicolai for Børn

HVORDAN FACILITERER VI BEDST DE ÆLDRE I KULTURHUSENE?
Ældre brugere findes også i de fleste kulturhuse, men vi taler ikke så
ofte om dem. Hvad laver de egentlig, når de kommer i huset? Hvad betyder noget for dem, når de har deres daglige gang i huset? Og hvilken
udvikling kunne de godt ønske sig i deres eget lokale kulturhus?
v/ Finn Ryberg og Svend Hamborg
hhv. ansat og bruger i Plantagehuset

2 VÆRTER FOR HUSTRÆF 2018:
PLANTAGEHUSET

er den ene af årets
værter. Medborgerhuset,
der har eksisteret siden
1981, indgår nu i
Thisted Kommunes store
kultursamarbejde
KULTURRUMMET, der
udover Plantagehuset
tæller biblioteket, musikskolen, ungdomsrådet
URT samt den grønne
park og kulturarena
Christians Gave.

THISTED
MUSIKTEATER

Musikteatret er
”Kulturhuset i Thy” med et
stort fokus på formidling af
koncertoplevelser, teater,
foredrag, stand-up og
familiefester. Huset har
cirka 100 events om året.

24/5

TORSDAG

12.30

TJEK IND: Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted

13.00

BRUGERNE KOMMER! / VELKOMST
v/ Peter Ørting, Formand for Kulturhusene i Danmark, Chris Poulsen, leder af Thisted 		
Musikteater, Jesper Bunk, leder af Plantagehuset i Thisted, Anton Skovmose, URT og
Svend Hamborg,Senior EDB

13.15

OM BRUGERNE
Præsentation og debat af resultaterne af on-line survey om brugere 			
i kulturhusene.
v/ sekretariatsleder Vibeke Sonntag og udviklingschef Søren Søeborg

14.00

BRUGER OG/ELLER FACILITATOR - 1
Et dobbeltinterview om rollerne som hhv. facilitator og ung bruger.
v/ Thomas Lind – Leder af ungdomsskolen i Ebeltoft og Louise Skytte Soyland
fra Rampen i Ebeltoft.

15.00

PAUSE

15.30

GUIDEDE RUNDVISNINGER MED LEVENDE HISTORIE
i Thisted Musikteater, Ungdomshuset Urt, Plantagehuset og Spillestedet Thy.

17.00

GENERALFORSAMLING I KULTURHUSENE I DANMARK (kun for medlemmer)

19.00

MIDDAG - OG OVERRÆKKELSE AF DEN GYLDNE SKOVL

20.00

HUSDYST

25/5

FREDAG

08.00

COLD HAWAII

Den traditionelle Husdyst, hvor repræsentanter fra husene dyster mod 		
hinanden. Arrangeret af Plantagehuset og Thisted Musikteater.

Ekskursion til surfer stranden i Klitmøller kaldet Cold Hawaii, hvor der vil 		
være mulighed for et friskt morgenbad. Særskilt tilmelding er nødvendig.

09.30

TJEK IND - og morgenbrød, kaffe m.m.

09.45

INTRODUKTION TIL DAGEN v/ Peter Ørting

10.00

MADVÆRKSTEDET
Præsentation af den socialøkonomiske virksomhed Madværkstedet
v/ Projektleder Christian Poul Petersen samt en medarbejder og en bruger af huset.

10.45

BRUGERGRUPPER I KULTURRUMMET
Om at facilitere et mangesidet brugerbehov i kommunens forskellige
kulturinstitutioner
v/ Thomas Maroti Antunes, Biblioteks- og Musikskoleleder

11.15

BRUGER OG/ELLER FACILITATOR - 2
Interview og debat med brugerrepræsentanter for Ungdomsrådet i Thy, 		
Seniorgruppen, Thisted Musikteater og repræsentanter for administrationen
af Kulturrummet v/ Thomas Maroti Antunes og Plantagehuset v/ Finn Ryberg

12.00

FROKOST

13.00

NÅR BRUGERNE ER I BØRNEHØJDE

13.45

PÅ KANTEN AF KULTUREN

14.30

PAUSE

15.00

SAMTALESTATIONER SE BESKRIVELSE PÅ MIDTEROPSLAGET

16.30

RAPPORT FRA SAMTALE STATIONER

17.00

TAK OG FARVEL

Når man arbejder med børn som brugere, går formidlingen ofte gennem en 		
voksen. Hvordan sikrer man, at børnekultur bliver både med og af børn - og 		
ikke kun for børn? Og hvordan faciliterer man, når brugerne er voksne, mens 		
slutbrugerne er børn?
v/ Mette Strømgaard Dalby, Leder af Nicolai Kultur og Jacob Galtung-Melchior,
Kulturformidler, Nicolai for børn
Præsentation af ungeinddragelsesprojektet ”På Kanten af Kulturen ” som 		
KHiD’s medlemmer har mulighed for at deltage i over tre-årig periode.
v/ Christian Rottbøll - leder af Kulturhuset KU.BE på Frederiksberg i København

Vælg 3 blandt de 6 samtalestationer og deltag i 3 samtaler á 20 min.
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		 TILMELDING
				

Tilmelding kan KUN ske via www.kulturhusene.dk
Tilmeldingsfrist fredag den 18. maj

PRIS
				
				
				
				

Deltagelse i Hustræf den 24. og 25. maj 2018
inkl. middag, frokost, frugt, kaffe, the og kage:
For medlemmer af Kulturhusene i Danmark
med adresse vest for Storebælt: 		

850 kr.

				
				

For medlemmer af Kulturhusene i Danmark
med adresse øst for Storebælt: 		

650 kr.

STED
				

PLANTAGEHUSET
Plantagevej 18, 7700 Thisted

1.350 kr.

OVERNATNING
Danhostel Thisted
tlf. 97925042
				Hotel Thisted 		tlf. 97925200
				Hotel Limfjorden
tlf. 97924011
				
Mulighed for gratis overnatning i Plantagehuset
				
(kontakt Jesper Bunk tlf. 30317735 • jeb@thisted.dk)

				
				

Vi gør opmærksom på, at det billigt at flyve til Aalborg
fra Kbh. (ca. 600 kr. retur)

MERE INFO
				
				

For spørgsmål og yderligere information
kontakt venligst KHiD’s sekretariat på
T: 33141200 eller kulturhusene@kulturhusene.dk

ARRANGERET AF KULTURHUSENE I DANMARK I SAMARBEJDE MED

