Kulturpuljen juni 2014

Områdeinitiativ
Nr. /tema
1 Trekantområdet 
Oplevelser og
design

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22260 Trekantområdet
Danmark, Kolding Åpark
1, 2. t.v., 6000 Kolding 
kontaktperson: Karsten
Rimmer Larsen
krl@trekantomraadet.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
11.800.000
3.000.000
Trekantområdets Festuge 2014 og 2015
Området er kendt som et godt sted at leve,
arbejde, uddanne sig og drive virksomhed. For
at kunne konkurrere med især Aarhus og
København er det nødvendigt, at
Trekantområdets kommuner arbejder endnu
tættere sammen. Der er aftalt en fælles
vækststrategi "Vores Fremtid". Kulturområdet er
en væsentlig del af vækststrategien under
overskriften "Kulturmetropol". Festugen rummer
især to elementer: Forbindelser og produktion.
Der finder mere end 300 arrangementer sted i
løbet af festugen og programmet er sammensat
af kommunerne og kulturaktørerne i
Trekantområdets kommuner. Tidspunkt 22.8.
31.8.2014 og 21.8.30.8.2015. Forventet antal
besøgende 100.000200.000. Effekten: Binder
området sammen og forstærker samarbejdet,
tiltrækker større kulturevents og på sigt flere
borgere til området.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
1.000.000
1.400.000
Tilskud anbefales til Festugen,
der skaber synlighed, effekt og
attraktivitet. Projektet samler
mange aktører og øger
internationale
samarbejdspartneres kendskab til
Syddanmark og bidrager til at
gøre Syddanmark til et attraktivt
område at bosætte sig i. Projektet
indstilles til et mindre beløb end
det ansøgte, da det dels er
nødvendigt at prioritere midlerne i
kulturpuljen 2014 og dels at der
også i 2012 blev bevilget midler til
Festugen.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
2 Sydvestjylland 
Historie Natur og
Oplevelser

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22322 Kulturregion Vadehavet,
Torvegade 74, 6700
Esbjerg  kontaktperson
Anne Mette Laursen 
anl18@esbjergkommune.
dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
4.317.500
2.000.000
Wadden Tide  udtryk, der sætter aftryk
"Wadden Tide" har opbygget et fundament og
brand i forhold til samarbejdsrelationer,
regionalt, nationalt og internationalt. Projektet
indeholder to parallelforløb. A. Kulturevent,
hvor samtidskunsten fortolker og afspejler
Vadehavsomådets natur, kultur og identitet. B:
Wadden Tide inviterer internationale kunstnere
fra andre Vadehavsområder i verden med, for at
igangsætte kreative processer, der viser nye
veje for udvikling af områdets mindre
bysamfund. Projektet indeholder international
kulturudveksling, udstillingen Wadden Tide,
planstrategisk samarbejde med deltagende
kunstnere, workshops, artist residence, hvor
kunstnerne opholder sig i længere tid i mindre
bysamfund. Målgrupper: Borgere, erhvervsliv,
kommunernes plan og kulturafdelinger og
tilflyttere/turister. Tidspunkt: 2015 og 2016.
Opfordring til Region Syddanmark om at indgå i
den kommende kulturaftale 20152018.
Effekten: Synlighed på Vadehavsområdet både
som et område med en international
Kunstudstilling, der skaber nye veje for
bosætning og vækst.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales til Wadden
1.000.000
1.000.000
Tide. Projektet skaber synlighed
og vækst, samler mange aktører
og regionens midler bidrager til
udviklingen og afholdelse af store
kulturarrangementer i
Syddanmark. Internationale
samarbejdspartneres kendskab til
Syddanmark øges, og gør
området til et attraktivt område for
kulturaktørerne, der på sigt kan
øge besøgstallet og indbyggere i
Vadehavsområdet. Vadehavet er
i 2014 kommet på Unesco's
Verdensarvsliste. Projektet
indstilles til et mindre beløb end
det ansøgte, da det dels er
nødvendigt at prioritere midlerne i
kulturpuljen 2014 og dels at der
også i 2012 blev bevilget midler til
Wadden Tide.
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Områdeinitiativ
Journal
Nr. /tema
3 Tønder kommune  14/3830
Oplevelser

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Ansøger
Tønder kommune,
Jomfrustien 8, 6270
Tønder  kontaktperson:
Lisbet Hartz 
lisha1@toender.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
3.050.000
990.000
Filmvæksthus i Tønder  Filmby Vest er et
filmprojekt med en kulisseby, den eneste uden
for København. Kulissebyen skal skabe
rammmerne for forskellige filmaktiviteter
(filmvæksthus for unge). Samarbejde:
Filmvæksthuset bliver til i samarbejde mellem
Tønder Kulturskole og Station Next,
København. Undervisningen foregår med
professionelle filmfolk. Væksthuset tilbyder en 3
årig fritidsuddannelse i film, hvor de unge lærer
filmproduktionen at kende fra manuskript til
færdig film. Skuespiller/sanger Michael Falch er
protektor for projektet. Målgruppen er unge
mellem 14 og 20 år, nord og syd for grænsen.
Under uddannelsen produceres kortfilm, og
projektet genererer arbejdspladser i
lokalsamfundet. Tidsplan: Opstart i 2015 og
afslutning på 1. hold i uddannelsen i 2017, hvor
udviklingsprojektet forventes at overgå til
driftsfasen med et årligt optag på ca. 6065
elever. Effekten: Projektet kan brande hele
Sønderjylland som et kreativt sted, med film
som en væsentlig faktor og kan forstærke
samarbejdet i Sønderjylland og i det
grænseoverskridende samarbejde.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales til
990.000
990.000
Filmvæksthus i Tønder. Projektet
styrker implementeringen af den
Regionale Udviklingsplan og
lokale kultur og
udviklingsstrategier. Det skaber
synlighed og attraktivitet og
samler mange aktører, både
lokale, regionale og nationale.
Samtidig øger projektet også
samarbejdspartneres kendskab til
Syddanmark og kan være med til
at øge besøgstallet og
indbyggertallet i området.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
4 Sønderborg og
Svendborg
kommuner

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22394 Sønderborg og
Svendborg kommuner,
Alsion 2, 6400
Sønderborg 
kontaktperson: Connie
Mark Skovbjerg 
cskb@sonderborg.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
381.000
273.000
På forkant  hvordan skabes innovation og
kulturelle oplevelser, der afstedkommer
arbejdspladser og liv på landet?
Udviklingsprojektet skal med højskolen som
basis for læring og udvikling skabe
kompetenceudviklinlg, projektmodning og 
kvalificering af lokale ideer til færdige
projektbeskrivelser, der resulterer i vækst,
jobskabelse og øget synlighed af Region
Syddanmark. Jobbene forventes inden for kultur
og madoplevelser. Projektet udvikler
bæredygtige landsbyer's fokus på mad og
fødevarer for at skabe jobs gennem kultur og
madoplevelser. Derudover revitaliseres
højskolebevægelsen gennem fokus på
landdistriktsudvikling, innovation og vækst.
Målgruppe Borgere i de bæredygtige landsbyer
i Svendborg og Sønderborg kommuner.
Tidsplan 2014  organisering og styregruppe,
vælge deltagere, tilrettelægge læringsforløb.
2015  Kompetenceforløb, højskolekursus "På
forkant", dokumentation, planlægge forløb II "Ud
over kanten"  afrapportering. Antal deltagere
40 deltagere i kompetenceudviklingsforløbet.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Afslag anbefales. Det vurderes, at
0
0
projektet ikke i tilstrækkelig grad
lever op til Kulturpuljens kriterier,
idet effekten af projektet vurderes
at være mindre end de øvrige
projekter, der har søgt støtte i
denne runde. Derudover er det
nødvendigt at prioritere midlerne i
kulturpuljen 2014.
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Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Områdeinitiativ
Journal Ansøger
Nr. /tema
14/10664 FaborgMidtfyn
5 Fyn  Faaborg
kommune, Tinghøj Allé 2,
Midtfyn kommune 
Oplevelser
5750 Ringe 
kontaktperson: Christian
Tønnesen chton@fmk.dk
og Hasse Winther
hassw@fmk.dk

08102014

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
33.300.000
3.000.000
At the Castle  Egeskov Slot  at udvikle og
skabe en årlig tilbagevendende multiculturel
festival, hvor internationalt kendte musiknavne
inden for genrerne singersongwriter, indiefolk,
americana og folkrock er et bærende element.
Desuden vil festivalen præsentere et program
indenfor kunst, litteratur og mad i og omkring
Egeskov Slot. Tidsplan  Festivalen skal de
første år foregå over 2 dage med planlagt
åbning i 2015. Målsætningen er 9.000 gæster
på festivalen i 2017. På længere sigt er målet at
tiltrække 25.000 gæster.Effekt  VisitDenmark's
rapport viser, at med en forventet omsætning på
ca. 65 mio. kr. vil der skabes ca. 68 årsværk
ved en fuldt indfaset festival (i 2017).
Målgruppen er dansk og europæisk publikum og
med vægt på det voksne publikum og familier
med børn.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales til "At the
1.000.000
800.000
Castle". Det vurderes, at projektet
opfylder kulturpuljens kriterier:
Styrker den Regionale
Udviklingsplan, skaber synlighed
og attraktivitet og samler mange
aktører. Derudover at regionens
midler kan bidrage til udviklingen
og afholdelse af store
kulturarrangementer i Region
Syddanmark.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
6 Fyn  Odense
kommune 
Historie,
Oplevelser og
Natur

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22393 Odense kommune,
Nørregade 3638, 5000
Odense C 
kontaktperson Henrik
Kragh  hkra@odense.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
5.380.000
1.125.000
Carl Nielsen fejringen 2015 Den 9. juni 2015
ville Carl Nielsen være fyldt 150 år. Projektet er
en fejring af Carl Nielsens værker, der også i
dag har bred folkelig forankring. Målsætningen
er at igangsætte projekter i samarbejde med
relevante kulturinstitutioner og organisationer.
At der inviteres til dialog med og etableres nye
samarbejdsrelationer med institutioner,
organisationer og erhvervsliv. At indgå i
samarbejde med turismeaktørerne lokalt,
regionalt og nationalt med henblik på at bidrage
til fortællingen om "Eventyrets Fyn" og dermed
øge interessen for Fyn som destination. Effekt
Projektet vil samarbejde med SDU om
effektmåling af indsatsen. Målgruppen er bred
fra børn og unge over lokalbefolkningen til et
internationalt orienteret publikum. Tidsplan: Fra
januar 2015  november 2015. Samarbejde Alle
ti kommuner på Fyn samarbejder sammen med
Udvikling Fyn og Visit Denmark om Carl Nielsen
fejringen. Markedsføringen vil ske i samarbejde
med relevante partnere incl. Region
Syddanmark. Forventede tilskuere ca. 35.000.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales. Det vurderes,
600.000
600.000
at "Carl Nielsen fejringen 2015"
opfylder kulturpuljens kriterier:
Styrker den Regionale
Udviklingsplan, skaber synlighed
og attraktivitet og samler mange
aktører, herunder at samtlige ti
kommuner kommuner på Fyn
bakker op om projektet.
Administrationen finder desuden,
at samarbejde mellem "Carl
Nielsen fejringen 2015" og "At the
Castle" vil have en
synenergieffekt.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
7 Sønderjylland 
Haderslev
kommune 
Historie og
Oplevelser

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22371 Haderslev kommune,
Gåskærgade 2628, 6100
Haderslev 
kontaktperson: Thor
Lange 
thla@haderslev.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
810.000
250.000
Udvikling af Lysfesten i Haderslev  Projektet
vil skabe en årlig tilbagevendende begivenhed,
der finder sted 4. maj i Haderslev. Lysfesten
tager udgangspunkt i fredsbudskabet fra
Danmarks Befrielse 1945. Projektet indeholder
oplevelser, ceremonier, musik, filmprojekter,
foredrag, korsang, fællessang, foredrag,
lysdesign, historie, fakkeloptog, levende lys.
Målet er at skabe et tilbagevendende,
bevægende arrangement med et fredsbudskab
som samler og oplyser folket, afsendt fra
Haderslev. Tidsplan  første gang 4. maj 2015
efterfølgende hvert år 4. maj. Målgruppen er
borgere, der vil markere 70 år for
fredsbudskabet 4. maj 1945, fra Haderslev By,
Sønderjylland, Region Syddanmark og fra andre
dele af Danmark. Effekt  Lysfesten sætter fokus
på mindre bysamfund, der gennem lysfesten
markedsfører området. PR  Der samarbejdes
med relevante parter om PR for lysfesten, så
projektet når ud i både regionale, nationale og
internationale sammenhænge.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales. Det vurderes,
250.000
250.000
at Udvikling af Lysfesten i
Haderslev styrker den Regionale
Udviklingsplan, skaber synlighed
og attraktivitet og projektet
fremmer anvendelsen af
kulturmidlerne i mindre
bysamfund. Derudover at det gør
Syddanmark attraktivt for
kulturaktørerne, da denne
aktivitet har mulighed for stort
besøgstal. Projektet opfylder
hermed kulturpuljens kriterier.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
8 Ærø kommune 
Natur og
Oplevelser

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22091 Ærø kommune, Statene
2, 5970 Ærøskøbing,
kontaktperson: Lars Rud
lr@aeroekommune.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
1.970.000
1.000.000
Familiefilm eksponerer Ærø 
Oplevelsesøkonomiske aktiviteter i
fodsporene på "De 5"  I sommeren 2014
optages familiefilmen "De 5" på Ærø. I
fodsporene på film optagelserne vil Ærø
kommune udnytte det oplevelsesøkonomiske
aspekt ved at skabe nye kultur og turismetiltag.
Projektet er et partnerskab mellem Ærø
kommune, Ærø Turistforening, Film Fyn og
Bullitt Film. Optagelserne og stederne, hvor
filmen optages udvikles sådan, at turister og
borgere kan se huset, hvor filmen optages. Der
bliver en filmlejrskole for børn og unge, hvor der
prøves kræfter med filmproduktion. Der udvikles
en app, der giver mulighed for skattejagt på
øen. Der samarbejdes med Kulturregion Fyn om
projektforslag, der kan indgå i en kommende
kulturaftale for Fyn. Målgruppen er såvel turister
som Ærøboere og børnefamilier. Efter
projektperioden fortsætter projektet som en del
af Ærø Turistforenings program. Effekt Projektet
kan sætte fokus på mindre bysamfund og
skabe synlighed og attraktivitet og øge
kendskabet til Syddanmark. Tidsplan
etableringsfasen fra efteråret 2015.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Ansøgningen er den 5. august
0
0
2014 trukket tilbage af Ærø
kommune. Begrundelsen er, at
optagelserne af "De Fem" filmen
er udskudt  foreløbig til 2015.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
9 Trekantområdet 
Vejle kommune

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22392 Vejle Kommune,
Spinderigade 11 G, 7100
Vejle  kontaktperson:
Søren Raffnsøe 
sorrh@vejle.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
125.000
80.000
Folkeskolens 200 års jubilæum  En
teaterforestilling, som beskriver folkeskolens
kulturelle udvikling fra fødslen til i dag.
Teaterforestillingen opføres i Spinderihallerne i
Vejle. Formålet er at udvikle forståelse for at
omsætte forskellige perioder af folkeskolens
historie til et teaterstykke sammen med
professionelle teaterfolk. Samt at give eleverne
indsigt i Folkeskolens historie igennem 200 år.
Teaterforestillingen skal samle både by og
landdistrikter i området. Der gennemføres 4
teaterforestillinger i Xeneriet i Spinderihallerne i
Vejle. Målgruppen er elever fra 4. klasse og op
til 9. klasse. Forestillingerne tænkes live
streames til andre folkeskoler og
venskabsskoler i udlandet (bl.a. Los Angeles og
Kina).Tilskuere 200 skolelever, ca. 600 tilskuere
og mange via nettet. Effekt Grundlag for at
kreative erhverv bidrager til områdets væksttal.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Afslag anbefales. Det vurderes,
0
0
projektet ikke i tilstrækkelig grad
lever op til Kulturpuljens kriterier,
idet effekten af projektet vurderes
at være mindre end de øvrige, der
har søgt støtte til denne runde.
Derudover, at det er nødvendigt
at prioritere midlerne i kulturpuljen
2014.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
10 Trekantområdet 
Vejle kommune

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22348 Vejle kommune, Kultur og
Fritid, Vedelsgade 25,
7100 Vejle 
kontaktperson: John
Hansen  johha@vejle.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
2.849.000
400.000
Projekt Solhjul i Give  Vejle kommune ønsker
i samarbejde med Skulpturby.dk at fortælle og
synliggøre historien om Nordeuropas to ældst
bevarede skivehjul, som er fundet i en mose tæt
på Give. Projektet "Solhjul" er et kunstnerisk
udført hjul, der skal stå i en rundkørsel ved
Give. Vejle kommune ønsker bl.a. gennem
skulpturby.dk at gøre det attraktivt at bo i et
yderområde af Vejle kommune. Målet for
skulpturby.dk er at gøre Give til skulpturernes
by, at skabe forståelse for kunstens betydning,
at give borgere og turister kunstneriske
oplevelser samt at skabe samarbejde mellem
erhvervslivet og kunstnerne. Igennem 10 år har
skulpturby.dk udstillet forskellige kunstværker i
Give bymidte, fra 2 skulpturer og til i dag, hvor
der p.t. er 60 skulpturer udstillet. Projektet vil
være med til at styrke turistområdet Give,
Billund, Jelling og Vejle. Tilskuere borgere og
turister i området. Effekt Projektet kan være
med til at sætte fokus på mindre bysamfund, der
gennem projektet skaber synlighed og
attraktivitet.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Afslag anbefales. Det vurderes, at
0
0
projektet ikke i tilstrækkelig grad
lever op til Kulturpuljens kriterier,
idet effekten af projektet vurderes
at være mindre end de øvrige, der
har søgt støtte til denne runde.
Derudover, at det er nødvendigt
at prioritere midlerne i kulturpuljen
2014.

10

Kulturpuljen juni 2014

Områdeinitiativ
Nr. /tema
11 Trekantområdet 
Vejle kommune

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22368 Vejle kommune, Kultur og
Fritid, Vedelsgade 25,
7100 Vejle 
kontaktperson: John
Hansen  johha@vejle.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
4.608.023
300.000
EM i handicapbordtennis i Vejle 2015  Vejle
kommune er i fællesskab med EliteVejle,
SportEvent Denmark, Dansk Bord Tennis Union
og Dansk Handicap IdrætsForbund værter for
EM i handicapbordtennis i oktober 2015. Vejle
kommune er udnævnt som første handicap
eliteidrætskommune. Målgruppen er
internationale bordtennisforbund,
landsholdsspillere i handicapbordtennis,
handicapforbund m.v., familier og hjælpere,
foreninger i Vejle, borgere i Vejle og hele
Region Syddanmark og skolebørn i Vejle
kommune. Visionen og målet er at gøre Vejle til
centrum for handicapidræt. Tidsplan EM i
bordtennis finder sted i uge 42 i 2015. Effekt
Projektet forstærker kommunens samarbejde
med Sport Event Danmark, som vil være til
gavn for fremtidige events i Vejle og
Trekantområdet.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales. Det vurderes,
200.000
0
at EM i Handicapbordtennis i
Vejle 2015 styrker den Regionale
Udviklingsplan, skaber synlighed
og attraktivitet samt at regionens
midler kan bidrage til udviklingen
og afholdelse af store
kulturarrangementer i
Syddanmark.

11

Kulturpuljen juni 2014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Områdeinitiativ
Journal Ansøger
Nr. /tema
12 Trekantområdet 
14/22364 Mungo Park Kolding og
Mungo park Teater
BaggårdTeatret i
Svendborg 
kontaktperson Jakob
Bjerregaard Engmann
jakob@baggaardteatret.d
k og Agnete Krabbe 
agnete@mungoparkkoldi
ng.dk

08102014

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
4.795.410
1.000.000
CARL  en teaterkoncert om Carl Nielsen i
anledning af 150 året for Carl Nielsens
fødselsdag. Teaterkoncerten er bygget op om
Carl Nielsens opvækst på godset Bramstrup og
ægteskabet med Anne Marie CarlNielsen fra
Stenderup/Kolding. Der forventes opført 15
forestillinger i 2015 med Mungo Parks
skuespillerensemble, 4 sangere og "Den
Danske Strygekvartet" samt "Dreamers Circus".
Alle forestillinger spilles på Bramstrup Gods,
men der er også lagt op til, at der kan opføres
særarrangementer.Med CARLprojektet skabes
et nyt samarbejde over Lillebælt mellem de to
teatre, Bramstrup Gods og FaaborgMidtfyn
kommune. Projektet bringer kultur ud i
randområderne. Der forventes tilgang af endags
kulturturister og der samarbejdes med
turistkontorer i hele området. Målgruppen: Et
bredt lokalt og internationalt publikum.
Medfinansiering: FaaborgMidtfyn kommune har
bevilget 300.000 kr. og de to teatre bevilger i alt
1.000.000 kr.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Afslag anbefales. Det vurderes,
0
0
projektet ikke i tilstrækkelig grad
lever op til Kulturpuljens kriterier,
idet effekten vurderes at være
mindre end de øvrige projekter,
der har søgt støtte til denne
runde. Derudover, at det er
nødvendigt at prioritere midlerne i
kulturpuljen 2014.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
13 Sydvestjylland 
Vestjyllands
Kunstmuseum

08102014

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22391 Vestjyllands
Kunstmuseum  Janus
Bygningen, Lærkevej 25,
6862 Tistrup 
kontaktperson Anne
Margrethe Demidoff
Hansen 
amdh@janusbygningen.d
k

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
140.000
50.000
TRAVELLING  kunst og kulturarrangement
med og omkring billedkunstneren Bjarke Regn
Svendsen, der har været aktiv billedkunstner
siden 70'erne. Arrangementet udfoldes på en
alsidig kunstudstilling, med en lang række
inviterede kunstnere, suppleret med
rundvisninger, foredrag, skolearrangementer og
en festival for amatører, som her kan modtage
undervisning i maleri og udstille nogle af deres
værker. Kunstudstillingen er bygget op som
flere former for rejser. Projektet indeholder også
rejseforedrag (Italien og om H.C. Andersen som
global rejsende). Der indgår også to guidede
ture og der bliver lavet opdagelsesrejsende for
børn. Varde kommunes ca. 20 klasser (7.
skoletrin) vil blive inddraget i en kreativ rejse i
forbindelse med Varde kommunes kommunale
rygsæk. Målgruppen er alle kunstinteresserede.
Projektperioden er 16. juni til 11. oktober 2014.

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Afslag anbefales. Det vurderes,
0
0
projektet ikke i tilstrækkelig grad
lever op til Kulturpuljens kriterier,
idet effekten vurderes at være
mindre end de øvrige projekter,
der har søgt støtte til denne
runde. Derudover, at det er
nødvendigt at prioritere midlerne i
kulturpuljen 2014.
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Områdeinitiativ
Nr. /tema
14 Sydvestjylland 
Natur, Design og
Oplevelser

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal Ansøger
14/22315 Varde kommune, Bytoften
2, 6800 Varde 
kontaktperson Anni
Pedersen
anpe@varde.dk og Inger
Kjeldsen
inkj@vardebib.dk

Samlede
Ansøgt
udgifter
tilskud
Projekt og resume
274.000
147.500
Kulturen som redskab til at mestre det gode
liv  med dansen som løftestang ønsker Varde
kommune at brande byen som "kulturel
vandkantskommune" med fokus på mental
sundhed og kulturel dannelse. Projektets 5
danseforestillinger præsenteres på Vardes
institutioner, i by og naturrummet.
Målgrupperne er turister, borgere og personale
i dagpleje, daginstitutioner, på skoler og på
plejehjem. Projektets målsætning er dannelse,
uddannelse og kompetenceudvikling af borgere
og personale. Branding af Varde kommune.
Øget tilflytning. Fastholdelse af borgere og
veluddannet arbejdskraft og tiltrækning af nye
og store turismegrupper. Projektet forventes at
få samme langvarige effekt som projektet
"Vardes Kulturelle Rygsæk", hvor Vardes 515
årige børn lærer glæden ved kunst. Varde
kommune finansierer i dag hele driften af "Den
Kulturelle Rygsæk". Tidsplan fra november
2014 til august 2015. Effekt Projektet kan være
med til at sætte fokus på mindre bysamfund, der
gennem projektet skaber synlighed og
attraktivitet.

Sum

08102014

73.525.933

13.468.000

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
RUudvalget
Administrativ vurdering
indstiller 110814
Tilskud anbefales. Det vurderes,
147.500
147.500
at projektet styrker den Regionale
Udviklingsplan, skaber synlighed
og attraktivitet og projektet
fremmer anvendelsen af
kulturmidlerne i mindre
bysamfund. Projektet kan være
med til at sætte fokus på Varde,
og kulturmidlerne kan være med
til at fremme projekter i mindre
bysamfund.

5.187.500

5.187.500

14

Kulturpuljen juni 2014

Områdeinitiativ
Nr. /tema

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Journal

Ansøger

Projekt og resume

Samlede
udgifter

Ansøgt
tilskud

Administrativ vurdering

Adm.
indstiller

Projekt

Ansøgt

Adm.
indstiller

URU beslutning 110814

RR 29914

RUudvalget
110814

Økonomisk oversigt
Nr.

Ansøger

1

Trekantområdet Danmark Trekantområdets festuge

3.000.000

1.000.000

1.400.000

2

Kulturregion Vadehavet

Wadden Tide  udtryk, der sætter aftryk

2.000.000

1.000.000

1.000.000

3

Filmvæksthus i Tønder

990.000

990.000

990.000

Sønderborg og Svendborg

273.000

0

0

5

Tønder kommune
Sønderborg og
Svendborg kommuner
FaaborgMidtfyn
kommune

At the Castle  Egeskov Slot

3.000.000

1.000.000

800.000

6

Odense kommune

Carl Nielsen fejringen 2015

1.125.000

600.000

600.000

7

Haderslev kommune

Udvikling af Lysfesten i Haderslev

250.000

250.000

250.000

8

Ærø kommune

Familiefilm eksponerer Ærø  i fodsporene på
"De 5"  ansøgningen trukket tilbage 5.8.14

1.000.000

0

0

9

Vejle kommune

Folkeskolens 200 års jubilæum

80.000

0

0

10

Vejle kommune

Projekt Solhjul i Give

400.000

0

0

11

EM i handicapbordtennis i Vejle 2015

300.000

200.000

0

1.000.000

0

0

13

Vejle kommune
Mungo Park og
BaggårdTeatret
Vestjyllands
Kunstmuseum

14

Varde kommune

Kulturen som redskab til at mestre det gode liv

4

12

CARL  en teaterkoncert om Carl Nielsen
Travelling  Kunst og kulturarrangement
Sum Tematiske / indstillet 8 projekter

Status pr. 110814

Ansøgninger fordelt på 4 byregioner

0

0

147.500

147.500

13.615.500

5.187.500

5.187.500

Ansøgt

Fordeling
110814

Fyn

6.125.000

1.400.000

Sydvestjylland

2.197.500

1.147.500

Sønderjylland
Trekantområdet

1.513.000

1.240.000
1.400.000

Sum ansøgt / indstillet

08102014

50.000
147.500

3.780.000
13.615.500

5.187.500
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Områdeinitiativ
Nr. /tema

08102014

Journal

Tematiske satsninger
Politisk behandling: URU: 11814  Forretningsudvalget: 17914  Regionsrådet: 29914

Ansøger

Projekt og resume

Samlede
udgifter

Ansøgt
tilskud

Administrativ vurdering

Status pr. 110814
J. nr. 14/25496

Adm.
indstiller

RUudvalget
110814
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