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6.-8. juni– Godsbanen, Aarhus, Danmark

Fremtidens kunst- og kulturformer udvikles i dynamiske processer, og i disse processer stiller de europæiske kulturhuse produktionsfaciliteter og professionel viden til rådighed for borgernes og kunstnernes egne initiativer.
Kulturhusene og alle de mange aktører, der er involveret i deres aktiviteter, udgør derfor en stærk platform af viden og erfaringer omkring komplekse kulturelle udviklingsprocesser, der også indebærer brobygning mellem forskellige kulturer på både lokalt og
internationalt niveau.
Disse brobyggende og faciliterende egenskaber gør kulturhusene til centrale aktører
i et Europa under forandring, hvor interkulturel respekt og udvikling af nye partnerskaber på tværs af borgere, virksomheder, myndigheder og institutioner er stigende nødvendigt.
Med dette års Project Fair ønsker vi at skabe et arrangement, hvor det er deltagernes
egen viden og egne erfaringer, der står i centrum. Derfor er programmet sammensat
som en kombination af både tematiske workshops, oplæg fra eksperter, debatter og
netværksbaserede aktiviteter, der samlet vil give alle deltagere rig mulighed for på egen
hånd at opsøge og dele netop den viden, som hver enkelt finder mest interessant og
udfordrende.
Project Fair er en årligt tilbagevendende begivenhed initieret af European Network of
Cultural Centres (ENCC), der afholdes forskellige steder i Europa. Arrangementet er målrettet medarbejdere og frivillige fra de europæiske kulturhuse, samt alle andre aktører
der interesserer sig for udviklingen af et mangfoldigt og bæredygtigt kulturliv i Europa.
Project Fair 2013 er organiseret i et samarbejde mellem ENCC, Kulturproduktionscentret Godsbanen, Aarhus kulturhovedstad 2017 og Kulturhusene i Danmark, og strækker
sig over 3 dage. Vi byder dig hermed hjerteligt velkommen til et intensivt og netværksudviklende samvær i Aarhus i juni.
Med venlig hilsen
Pia Buchardt - Specialkonsulent, Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017
Gabriella Gerbasits – Formand, European Network of Cultural Centres
Kim Bisgaard - Leder, Godsbanen i Aarhus
Peter Ørting – Formand, Kulturhusene i Danmark.
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De mange højt specialiserede kulturproducenter, der deler fysisk adresse på
Godsbanen, repræsenterer en fantastisk mulighed for at etablere en række
spændende og engagerende workshops omkring kulturproduktion i bredeste
forstand. Som deltager har du derfor mulighed for at vælge mellem 14 planlagte workshops, der alle tilbyder at dele faglig viden på deres særlige område
med dig og dine kollegaer fra hele Europa. Når du tilmelder dig Project Fair,
tilmelder du dig samtidig den workshop som du synes er meste interessant
eller udfordrende.

... Eksperte

r ...

Selvom workshoparrangørerne og deltagerne givetvis er specialister på hver
deres område, er der altid behov for inspiration og ny viden fra generalister
og eksperter. Derfor har vi hentet en række særligt dygtige personer ind, der
med relativt korte indlæg i plenum dels vil inspirere til debat og dels vil sprede
information om indholdet af de mange workshops.

...Open Space…
Men vi mener også, at du som deltager skal have mulighed for selv at bestemme, hvad du ønsker at tale om og hvilken aktivitet du ønsker, at vide mere om.
Derfor er en del af programmet arrangeret som en slags Open Space eller Åbent
Hus, hvor du har mulighed for at forfølge dine egne ønsker eller nysgerrighed.
Du kan derfor besøge en eller flere af producenterne på Godsbanen, eller du
kan vælge at diskutere et særligt emne, som du selv har defineret, eller et emne
som andre deltagere har foreslået.

lling

... og en udsti

Udover at du kan deltage i workshops, lytte til og debattere med eksperter og
kollegaer, håber vi også, at du vil være med til at skabe en stor fælles udstilling,
der skal informere om alle de europæiske kulturhuse, der via deltagerne er
repræsenteret på Project Fair. Vi har forsøgt at gøre det så nemt for dig som
muligt, så hvis du ønsker, at dit kulturhus skal være synligt i udstillingen, er det
eneste du skal gøre at sende de relevante informationer og billeder til os. På
www.kulturhusene.dk kan du se, hvad det er, vi skal bruge, og hvordan det hele
kommer til at fungere. Når udstillingen er slut, får du det trykte materiale med
hjem sammen med et katalog i pdf format over alle de udstillede kulturhuse.

Og så er der selvfølgelig alt det andet…
Sidst men ikke mindst håber vi, at du vil nyde stedet, maden, byen, musikken
og alle de glædelige møder og bekendtskaber, som ikke er programlagt.
Tilmeld dig straks… vi glæder os rigtig meget til at se dig!
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Godsbanen • Skovgaardsgade 3 • 8000 Aarhus C • Denmark

TORSDAG den 6. juni
10.00

Check In åbner

Alle oplæg foregår på engelsk

Den Rå Hal - Indgang

Live musik og networking
Introduktion til Open Space konceptet

14.00
Area

Officiel velkomst

Den Rå Hal – Sceneområde

Kim Bisgaard
Facilitator
Rebecca Matthews
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017
Gabriella Gerbasits
Formand, European Network of Cultural Centres
Peter Ørting
Formand, Kulturhusene i Danmark.

14.30

Vestbo Trio

Den Rå Hal – Sceneområde

14.45

Præsentation af Godsbanen

Den Rå Hal – Sceneområde

Kim Bisgaard - Leder,
Godsbanen i Aarhus

15.15

Guidede ture

Godsbanen

		

på Godsbanen og de omkringliggende arealer

17.00

Keynote

Den Rå Hal – Sceneområde

Søren Friis Møller
Assistant professor, PhD, B.A., MMD
ved Copenhagen Business School,
Department of Management, Politics and Philosophy

Hvordan kan kulturhusene opmuntre
og understøtte kulturelt entreprenørskab?

Mange kulturinstitutioner bevæger sig fra formidling af kulturen mod facilitering af kulturen.
Dette udfordrer ledelsen, der søger efter nye måder at involvere, engagere og tilbyde en følelse af
medejerskab.

18.00

Man finder sine workshop partnere

Den Rå Hal - Spiseområde

18.30

Præsentation af Aarhus Folkekøkken

Den Rå Hal - Spiseområde

19.00

Middag (med workshop partnere)

Den Rå Hal - Spiseområde

21.00

Kulturaktiviteter i Aarhus By

Aarhus by

/ Privat indkvartering
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Godsbanen • Skovgaardsgade 3 • 8000 Aarhus C • Denmark

FREDAG den 7. juni
09.00 Check In åbner

Alle oplæg foregår på engelsk

Den Rå Hal - Indgang

Kaffe og brød

Den Rå Hal - Spiseområde

Udstilling

Den Rå Hal - Udstillingsområde

Præsentation af deltagende kulturhuse
i udstillingsområdet.

10.00 Workshops

Godsbanen

*

Den Rå Hal - Sceneområde

*

Den Rå Hal - Sceneområde

12.00 1. Ekspertoplæg og debat i plenum
Adria Florea
kommunikationsmedarbejder,
AAKBC (Aarhus Billedkunstcenter).

12.30 2. Ekspertoplæg og debat i plenum
Peter Skjalm
Arkitekt og social entreprenør

13.00 Frokost - Aarhus Folkekøkken

Den Rå Hal - Spiseområde

14.00 Workshops –open space

Godsbanen

*

Den Rå Hal - Sceneområde

*

Den Rå Hal - Sceneområde

16.00 3. Ekspertoplæg og debat i plenum
Søren Friis Møller
Ph.D, Assistant Professor, Department of
Management, Politics and Philosophy, CBS

16.30 4. Ekspertoplæg og debat i plenum
Hans Jørgen Vodsgaard
Leder af Interfolk, Institut for Civilsamfund

17.00

Workshops fortsætter

Godsbanen

Open Space aktivitet og debat
Workshop ‘hands-on’ præsentationer

*

Den Rå Hal - Sceneområde

*

Den Rå Hal- Sceneområde

18.00 5. Ekspertoplæg og debat i plenum
Andreas Kämpf
Vicepræsident i Deutscher Kulturrat,
General sekretær i ENCC, Bestyrelsesmedlem
i Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren,
Leder af kulturhuset GEMS i Singen

18.30 6. Ekspertoplæg og debat i plenum
Trille Lucassen,
Cirkusdirektør i Cirkus Tværs, Gellerup.

19.00 Middag og fest - Aarhus Folkekøkken

Den Rå Hal - Spiseområde

20.00 Festtale
21.00 Live music: Ibrahim Electric

Den Rå Hal - Radar

24.00 Godnat ... og sov godt

* Læs mere om de enkelte oplæg efter programmet
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Godsbanen • Skovgaardsgade 3 • 8000 Aarhus C • Denmark

LØRDAG den 8. juni
09.00

10.00

Alle oplæg foregår på engelsk

Check in

Den Rå Hal - Indgang

(ENCC - Bestyrelsesmøde)

Remisen

Udstilling

Den Rå Hal - Udstillingsområde

Udstilling og præsentation af kulturhusene
Networking aktiviteter

11.30

Officiel opsummering

Den Rå Hal – Sceneområde

- med et blik ind i fremtiden
Gabriella Gerbasits
Formand, European Network of Cultural Centres
Peter Ørting
Formand, Kulturhusene i Danmark.
Pia Buchardt
Specialkonsulent,
Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017
Kim Bisgaard
Leder, Godsbanen, Aarhus

12.00

Frokost Aarhus Folkekøkken

Den Rå Hal - Spiseområde
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1

Præsentation af Aarhus Billedkunstcenter,
Aarhus Litteraturcenter og Aarhus Scenekunstcenter

Adria Florea

12.00

- Kommunikationsmedarbejder AAKBC (Aarhus Billedkunstcenter).

De 3 kunstcentre er helt nye institutioner oprettet ved Godsbanens tilblivelse. Centrene
initierer udvikling og samarbejde – lokalt, nationalt og internationalt - inden for hver
deres kunstarter. Du får indblik i de tre centres arbejdsområder og -indsats og der gives
en sneak peek i nogle udvalgte projekter, der viser vores arbejdes forgrening på tværs af
diverse fagområder.

2

At bære dygtigt og involvering for den næste generation

12.30

Peter Skjalm - Arkitekt og Social Entreprenør
En case study og prototype i ”Tænk globalt - Aktiverer lokalt” og ”Lost and Found”

3

Kulturelt entreprenørskab i ”gør-selv-alderen”

Søren Friis Møller

16.00

- Ph.D, Assistant Professor, Department of Management, Politics and Philosophy, CBS

Hvordan kan Kulturhusene understøtte kulturelt entreprenørskab?

4

Livslang læring eller læring for livet

16.30

Hans Jørgen Vodsgaard

- Leder af Interfolk, Institut for Civilsamfund. Mag. Art. (Idéhistorie).
Forsker og forfatter i området for fri voksenundervisning og frivillig kunst i sammenhæng med
civilsamfundet

Livslang læring og kunst og kultur er mere end redskaber i en konkurrencepræget
markedsøkonomi. De bidrager til at skabe en kritisk offenlighed og et frit civilsamfund
med stærke humanistiske og demokratiske værdier. Vi behøver ikke kun læring for
arbejdslivet som medarbejdere, men også læring for hele livet som medborgere og
medmennesker.

5

Kultur for alle i det kreative samfund

18.00

Andreas Kämpf Vicepræsident i Deutscher Kulturrat, General sekretær i ENCC,
Bestyrelsesmedlem i Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, Leder af kulturhuset GEMS i Singen
At skabe adgang til kulturen for så mange som muligt er en af de essentiaelle opgaver
for Kulturhusene i Europa. Sloganet: “Kultur for alle!” blev formuleret i Tyskland for
mange år siden som et fundament for arbejdet i de tyske kulturhuse. Men økonomien og
samfundet ændrer sig. Udviklingen af oplevelsesøkonomien blev fulgt af “den kreative
klasses opståen”. Kreativitet findes overalt og selv EU kalder sit nye kulturprogram for
“Creative Europe”. Hvilken betydning har det for vores samfund og hvilken betydning har
det for vores kulturhuse?

6

Trille Lucassen – Om Cirkus Tværs

Trille Lucassen - Cirkusdirektør i Cirkus Tværs, Gellerup.
Cirkus Tværs er Gellerups internationale børne- og ungdoms cirkus.
Det koster gratis at gå i cirkus tværs. Du betaler med ejerskab og god opførsel.
Vi tror på ”All Different - All Equal”, og at kultur er et godt miljø mellem mennesker.
Vi tror på, at formidling og vidensdeling er nøglen til innovation, ejerskab,
talentudvikling… og meget mere.
Vi arbejder lokalt, nationalt og globalt.
Vi tror på cirkus for fred i verden - upolitisk men med en holdning til ansvarlighed.

18.30
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Den Rå Hal • Godsbanen • Skovgaardsgade 3 • 8000 Aarhus C • Denmark

GODSBANEN - DEN RÅ HAL
Large, long, open room approx. 15 meters wide, 85 meters long, 8 meters high

Scandinavian Center, Aros, Musikhuset, City Center
Parking Lot

scale

Stage

Open Space
Dining Area
Stage Area

Exhibition Area

Courtyard

Entrance Area
Foyer

Radar
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Tilmelding og betaling
Tilmelding og betaling kan KUN ske via www.kulturhusene.dk
Tilmelding er bindende og skal ske senest den 30. maj.
Betalingen kan kun ske med følgende kreditkort:

Deltagergebyr
For personer med adresse uden for Danmark:
For medlemmer af Kulturhusene i Danmark		
For alle øvrige deltagere				
(1 EURO svarer omtrent til 7.50 DKK)

50 Euro pr. person
375 DKK pr. person
550 DKK pr. person

Gebyret inkluderer
• Adgang til alle programpunkter og workshops
• Farveprint og ophængning i udstilling af 1 stk. 200 x 85 banner pr. kulturhus,
der er repræsenteret
• Efterfølgende tilsendelse af PDF-katalog over alle udstillende kulturhuse
• Kaffe og the ad libitum i 2,5 dage
• Frokost den 7. og 8. juni
• Aftensmad 6. og 7. juni

Praktisk information
Transport
Transport fra København til Aarhus kan ske med fly, tog eller bus.
For yderligere information om fly se: www.sas.dk
For yderligere information om tog se: www.rejseplanen.dk
For yderligere information om bus se: www.abildskou.dk
Privat indkvartering
1. Hvis du ønsker gratis privat overnatning, kan du markere det i selve tilmeldingen på
www.kulturhusene.dk. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan finde værter til dig eller og aftalen
er på eget ansvar.
2. En anden mulighed for privat indkvartering, hvor du selv er ansvarlig for det hele,
kan du finde på www.couchsurfing.org
3. Og endelig har du mulighed for evt. at leje et værelse eller en lejlighed, som du kan dele
med andre på www.airbnb.dk

Hoteller
Hotel Cabinn : 		
City Sleep inn:		
Dan Hostel Aarhus :		
Hotel Guldsmeden:		

www.cabinn.com
www.citysleep-in.dk
www.aarhusdanhostel.dk
www.hotelguldsmeden.com/aarhus

