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Kulturen i Vesthimmerland 
- Fri og folkelig 
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Kulturen i Vesthimmerland 
– fri og folkelig 
I Vesthimmerland er der et bredt og mangfoldigt udbud af 
kulturaktiviteter fra folkelige møder og aktiviteter til større 
kulturelle tilbud og eventprægede oplevelser. Arrange 
menter der udtænkes og gennemføres af lokale ildsjæle, 
foreningslivet og kulturinstitutionerne. Alle aktører har 
stor betydning for kulturlivet generelt og bidrager på hver 
sin måde til at gøre Vesthimmerlands kommune til et at 
traktivt sted at leve sit liv. 

Kultur gør en forskel og har store potentialer for at udvikle 
og forandre mennesker. I mødet med alle former for kunst 
og kultur herunder den lokale kulturarv kan vi som 
mennesker blive opmærksomme på sider af os selv, som 
vi ikke kendte til, og vi kan blive bedre til at forstå andre 
mennesker. Vi får oplevelser, der gør os rigere især når 
vi deler dem med hinanden. Derfor skal vi lade kunst og 
kultur udfordre os og gøre os mere kreative. Vi skal over 
raskes og samtidig være stolte af alt det, vi allerede gør. 

Kulturlivet har stor betydning for den fortsatte udvikling 
af Vesthimmerlands kommune. Det er et strategisk vig 
tigt område, som vi vil arbejde videre med politisk. Vi vil 
anerkende det store frivillige arbejde, de mange frivillige 
ildsjæle og styrke kulturlivets fortsatte udvikling. Vi mener 
nemlig, at kultur skaber relationer og fællesskaber, identi 
tet og sammenhængskraft i kommunen. 

Vores vision Kulturen i Vesthimmerland fri og folkelig 
hænger sammen med vore ønsker om at være kendt som 
en oplevelsesrig kommune, der er attraktiv at bo i, og som 
er værd at besøge. Vi vil sammen skabe autentiske ople 
velser og fællesskaber, der udfordrer og beriger. 

Kulturpolitikken giver rammer og retning for byrådets, kul 
turinstitutionernes og forvaltningens arbejde med kultur 
området, og sætter rammerne for samarbejdspartnere der 
vil deltage i udviklingen af kommunens kulturliv. 

Vi vil en ny politisk retning, som vægter det tværgåen 
de kultursamarbejde i højere grad end tidligere. Det kan 
Vesthimmerland som kommune kun klare via forpligtende 
samarbejde med institutioner, foreninger, ildsjæle, skoler 
og erhvervsliv. Og der er heldigvis allerede mange aktivi 
teter og begivenheder, som forbinder de folkelige kræfter 
med de professionelle institutioners virke og med Vest 
himmerlands Kommune som partner. 

Vi betragter kulturen som en investering for Vesthimmer 
lands Kommune til glæde for alle kommunens borgere. 

Denne politik er et udtryk for en prioritering af hvilke om 
råder, vi, som politikere, synes er de vigtigste for Vesthim 
merlands kommune. 

Vi siger alle involverede i kulturpolitikken en stor tak og 
ser frem til en kontinuerlig proces og et positivt samarbej 
de med de frivillige aktører og kulturinstitutioner både i og 
udenfor Vesthimmerland. 

Velkommen til arbejdet. 

Asger Andersen 
på vegne af 

Kultur & Fritidsudvalget 
Vesthimmerlands Kommune 



        
       

       
        
       

       
            

     

           
          

            
       

          
   

Hvem er kulturpolitikken for 
Der sker allerede rigtig meget på kulturområdet i Vesthim-
merlands kommune. Vi har biografer, musikhus, museer 
heraf to statsanerkendte, gallerier, foreninger og rigtig man-
ge andre aktører. Kulturpolitikken dækker dem alle bredt. 
Fra de professionelle kulturinstitutioner, over de frivillige 
kulturaktører til kommunale initiativer. Politikken er et red-
skab for det politiske system til at sætte en retning for de 
kommunale prioriteringer de kommende år. 

Politikken er ikke – og kan aldrig være – en fuldstændig 
beskrivelse af alt, hvad der skal ske i kommunens kulturliv. 
Der er rigtig mange aktører, der laver kultur uden at være i 
kontakt med Kommunen. Men kulturpolitikken udstikker en 
ambition og en retning for det, Kommunen gerne vil på kul-
turområdet de næste år. 



         
         
           

       

            
           

        

       

     
       

   

           
      

          
  

         
          

      
      

             
 

          
     

Kulturpolitikkens mål 
Vesthimmerlands kommune skal være et godt sted at leve. 
Et sted hvor der er livskvalitet, læring, udvikling og kreativi-
tet. Et sted hvor der er optimale betingelser for udvikling af 
en autentisk fælles men også individuel identitet. 

Kulturen skal være med til at forme, den fortælling vi har om 
os selv som borgere i kommunen, og den fortælling vi giver 
omverdenen om, hvad Vesthimmerland er for et sted. 

I Vesthimmerlands kommune skal vi udvikle os sammen. 

Det v i l v i gøre ved at : 
• Styrke fællesskaber og tilbyde attraktive kulturelle 

oplevelser for alle aldersgrupper 

• Berige og danne vore børn og unge, så de får kendskab 
til Vesthimmerlands kommune og får udsyn 

• Understøtte livskvalitet ved at bruge kulturelle indsatser 
som meningsdannende aktivitet 

• Støtte tværgående projekter, der får flere med i forenings-
livet, så flere kan blive en del af et forpligtende fællesskab 

• Styrke netværksdannelser, sociale netværk og fælles-
skaber i samarbejde med frivillige organisationer 

• Skabe nye partnerskaber mellem det ofentlige, det private 
og kultur-/fritidslivet 

• Udarbejde en kulturel investeringsplan, der sætter ram-
men for en prioriteret handlingsplan 



      
   
    
    
    
     

Vesthimmerlands Kommune støtter 
i praksis kulturlivet gennem: 

• Gode fysiske rammer og faciliteter 
• Økonomisk støtte 
• Rådgivning og vejledning 
• Dialog og netværk 
• Helhedsorienteret tværgående samarbejde 
• Politik med fælles retning 



           
         

   

        

       
          
     

        
     

         
      

         
       

         
    

        
  

            
    

      
        
 

       
   

       
      

         
   

       
  

Kulturinstitutioner i Vesthimmerlands Kommune 
Vi er en landkommune med et rigt og varieret kulturliv, ikke 
mindst i vores institutioner, herunder også de selvejende – 
professionelle som frivillige. 

Vi har brug for institutioner med skarpe profiler der: 

• Kontinuerligt udfordrer de organisatoriske og fysiske 
rammer ved også at skabe aktiviteter andre steder end 
i deres faste fysiske rammer 

• Fleksibelt stiller rammer til rådighed for andre kultur-
aktører og andre relevante formål 

• Løbende er i dialog med borgere, brugere og samarbejds-
partnere om udvikling af institutionernes tilbud 

• Tager initiativer til aktivt at bidrage i partnerskaber om-
kring nye og tilbagevendende begivenheder og events 

• Er med til at løfte de udviklingspotentialer, der fokuseres 
på i Nordjyllands Kulturaftale 

• Involverer børn og unge som medskabere i 
eksperimenterende kulturaktiviteter 

• Er i dialog med børn og unge om tilbud og formidling 
til børn og unge 

• Indgår i samarbejder med uddannelsesinstitutioner 
og erhvervsliv om udvikling og markedsføring af kultur-
tilbud 

• Løbende udvikler stedbunden og ekstern formidling 
indholds- og mediemæssigt 

• Formidler på en vedkommende, tilgængelig og 
inviterende måde i forhold til besøgende/gæster 

• Rækker ud mod sårbare borgere og giver dem 
kulturelle oplevelser 

• Skaber aktiviteter og oplevelser, som fremmer 
livskvalitet 



             
            

       

  
       
     
   
     

Kulturpolitikkens prioritering 
Denne politik er udtryk for den prioritering af indsatsområder, vi som politikere synes, 
er de vigtigste. Som centrale områder, der giver kommunens kulturliv engagement og 
egenart, er der udpeget fire tæt forbundne indsatsområder. 

De 4 indsatsområder 
1. Kultur i én sammenhængende kommune 
2. Kultur og børn og unge 
3. Kultur og fortællinger 
4. Kultur i og udenfor Vesthimmerland 





  
        

           
       

       
    

        
    

       
         

         
        

      

         
          

       
    

   
        

    

          
  

            
        
    
 

  
         

      

         
     
   

         
       

     
     
    

        
    

        
        

1. Kultur i én sammenhængende kommune 
Det bet yder at : 
Kultur i Vesthimmerland skal ses som en investering, 
der har bred appel til alle borgere, og som bidrager til 
gode fortællinger fra og om et samlet Vesthimmerland. 

Kultur skal styrke sammenhængskraft på tværs af for-
eninger, institutioner, bygrænser og Kommune. 

Kultur skal bidrage til gode oplevelser og livskvalitet 
men også overraske og udfordre. 

De kulturelle ildsjæle, foreninger og institutioner bliver 
endnu bedre til at samarbejde. Resultatet skal være, at 
der skabes bedre og mere kultur end nogensinde før. 
Alle aktører inspireres til at bevare nysgerrigheden og 
til stadighed at udvikle nye tilbud. 

Kultur skal tænkes ind i nye og bestående bygninger 
og anlæg, hvor det giver mening. Vi vil afsøge nye mu-
ligheder for alternative rammer til kultur- og fritidsakti-
viteter i hele kommunen. 

Vi t ror på, at : 
• Kulturlivet har potentiale til at skabe stærke fælles-

skaber og lokal identitet 

• Kulturlivet kan blive bedre til at invitere alle typer af 
mennesker indenfor 

• Det giver værdi for borgerne, at de møder kunst og 
kultur i deres hverdagsliv – også udenfor kulturinsti-
tutionernes sædvanlige rammer 

Der for v i l v i : 
• Arbejde aktivt og bevidst på at nedbryde de gamle 

kommunegrænser – med kulturen som døråbner 

• Starte en tradition med et årligt, fagligt møde for 
kulturaktører og kulturinstitutioner sammen med 
Kultur- og Fritidsudvalget 

• Starte en tradition med en årlig nytårskur for kultu-
relle institutioner – såvel kommunale som selvejende 

• Understøtte kulturarrangementer/events der i sær-
lig grad understøtter Vesthimmerlands kommunes 
fælles fortælling og identitet 

• Understøtte initiativer der inviterer nye målgrupper 
ind i kulturlivet 

• Rådgive, understøtte og vejlede kulturaktører der vil 
lave aktiviteter i nye og alternative rammer 





  
         
         

          
    

 
       

       

       
           

 

           
              

     

   
            

  

          
     

 

  
         

         
 

         
   

         
      

          
       

        
  

2. Kultur og Børn & Unge 
Det bet yder at : 
Kultur skal medvirke til, at alle børn i Vesthimmerlands kom-
mune oplever selvstændighed, glæde og udvikling i livet – 
uanset, hvilke kår de kommer fra, og uanset hvilke (fri)skoler 
og institutioner de går på. 

Unge skal understøttes i egne kulturinitiativer, som frem-
mer entreprenørskab og fællesskaber, der involverer andre 
unge. 

Børn og unges mobilitetsmuligheder skal understøttes, så 
de får mulighed for at deltage i et bredt spektrum af kultu-
relle oplevelser. 

Både børn og unge skal præsenteres for en bred vifte af kul-
tur, så de får kendskab til deres rødder og bliver i stand til at 
tage vare på deres egne liv. 

Vi t ror på, at : 
• Børn og unge får et meget stort udbytte af at møde kunst 

og kultur 

• Arbejdet med børn og unges møde med kulturen kan løftes 
til et endnu højere niveau 

Der for v i l v i : 
• Sikre at alle børn og unge får professionelle kultur-

oplevelser mindst to gange om året gennem hele grund-
skoleforløbet 

• Sikre en fortsat udvikling af kulturskoletilbud til børn og 
unge i førskolealderen/grundskolen 

• Sikre at børn og unges læselyst fremmes ved forpligtende 
samarbejder på tværs af sektorer 

• Oprette en særlig busordning med det formål at give børn 
og unge adgang til kulturinstitutioner i Vesthimmerland 

• Understøtte en levende unge-kultur på de unges egne 
præmisser 





  
         

           
       

         
           

        
        

   
       

   

      
        
 

         
       

 

  
        

        
 

       
 

        
        
    

       
        

3. Kultur og fortællinger 
Det bet yder at : 
Vi vil skabe nye historier om kulturarven i Vesthimmerland, 
om vores rødder og identitet, men også om vores fremtid og 
de mange muligheder og udfordringer, der venter os. 

Kulturarven skal i samspil med live-kulturen og de udøvende 
kunstarter være en del af den lim, som binder os sammen 
i nye sammenhænge og fællesskaber, som afliver gamle 
myter og i stedet skaber fremtidens kulturarv i Vesthimmer-
land. 

Vi t ror på, at : 
• Kulturarven i Vesthimmerlands kommune har mange po-

tentialer for udvikling 

• Kulturbegivenheder og kulturinstitutioner af god kvalitet 
kan tiltrække borgere, virksomheder og gæster til kom-
munen 

• Kulturinstitutioner med en stærk profil er afgørende for at 
kunne fastholde og udbygge gruppen af brugere 

Der for v i l v i : 
• Sikre at der tilbydes gode, alsidige kulturarvs undervis-

ningsforløb til elever i grundskolen og i ungdomsud-
dannelserne 

• Understøtte live-kulturen og de udøvende kunstarter i 
Vesthimmerland 

• Understøtte kulturinstitutioner der i særlig grad er med 
til at sætte Vesthimmerland på landkortet både regio-
nalt , nationalt og internationalt 

• Understøtte kulturevents der i særlig grad understøtter 
Vesthimmerlands Kommunes fortælling og vision 





  
         

         
      

         
         

   

   
          

  

         
   

  
           

       

       
      
  

       
  

      
     

4. Kultur i og udenfor 
Vesthimmerland 

Det bet yder at : 
Vi vil fortsat opsøge og indgå i forpligtende samarbejder 
med både private og ofentlige partnere samt aktører på tu-
rismeområdet, som rækker ud over kommunens grænser. 

Vi vil fortsat være en aktiv partner i Nordjyllands Kulturaf-
tale og derigennem profitere af samarbejdet med de øvrige 
kommuner og Region Nordjylland. 

Vi t ror på, at : 
• Kulturen i Vesthimmerland har meget at byde på – også 

udenfor kommunegrænsen 

• Et rigt kulturliv medvirker til at videreudvikle en attraktiv 
bosætnings- og erhvervskommune 

Der for v i l v i : 
• Være til inspiration for andre og lade os inspirere fra så-

vel regionalt som nationalt og internationalt hold 

• Være en attraktiv kulturpartner i forpligtende samar-
bejder med andre kommuner, regionen, erhvervslivet 
og turistdestinationen 

• Understøtte de kulturelle institutioners nationale og in-
ternationale samarbejder 

• Etablere kreative partnerskaber med kulturaktører, der 
kan supplere kommunens eksisterende kulturtilbud 



    
   

  

VESTHIMMERLANDS 
KOMMUNE 

- l'fst ti/ 11t gøre en fo18/(e/ 

Udarbejdet i samarbejde med 
Hanne Marie Knudsen 
Konsulentfirmaet Knudsen Syd 
www.knudsensyd.dk 




