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FORORD

00

I Region Nordjylland har vi en vision for kulturen
om, at Nordjylland skal fremstå som en progressiv
og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten
for historie, traditioner og lokal egenart. Det er en
vision som tager sit afsæt i den Regionale Udviklingsplan for vækst og udvikling i Region Nordjylland.
For at denne ambitiøse vision for Regionen Nordjylland kan realiseres, er det vigtigt, at vi får en tilbundsgående viden om kulturens vilkår og potentiale i Nordjylland. Vi skal sikre, at de indsatser vi
igangsætter resulterer i varige værdier, f.eks. nye oplevelser, ny kultur, flere og dygtigere aktører samt en
mere fintmasket fødekæde også i form af kompetencegivende kunst- og kulturuddannelser.
Derfor er det vigtigt at vi får et overblik over talentmasse, aktører og faciliteter – både på kommunalt,
regionalt og nationalt niveau.
Det har vi fået nu med Kulturanalyse 2009.
De mange data Kulturanalyse 2009 har indsamlet
giver os en viden, der ikke tidligere har været tilgængelig. Resultatet med titlen ”K`09, Kulturanalyse Region Nordjylland 2009” lever efter min vurdering
op til disse forventninger, og vil kunne indgå som et
vigtigt udgangspunkt for strategiudviklingen af kulturen i regionen – både for kulturen med stort K og
for kultur som en afgrænset branche med en væsentlig selvstændig betydning for vækst og beskæftigelse
i Nordjylland.
Analysearbejdet er nyskabende og omfattende,
og stiller skarpt på kulturlivets sammensætning,
vækstbetingelser og indflydelse på det omgivende
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samfund. Bl.a. er det nordjyske kulturliv kortlagt i
en unik database, som gør det muligt at vurdere omfanget og arten af kulturaktører - lige fra etablerede
kulturinstitutioner, udøvende kunstnere og vækstlag. En platform, som det fremadrettet bliver en udfordring at udbygge og vedligeholde til gavn for det
nordjyske kulturliv.
Analysen øger kendskabet til de mange aktører i det
Nordjyske kulturliv og afdækker uudnyttet potentiale samt mulige barrierer for udviklingen af den
kulturelle fødekæde i Nordjylland. Analysen dokumenterer også, at kulturen i Nordjylland har meget at byde på, men at der også skal gøres en ekstra
indsats, hvis Nordjylland skal markere sig i den kulturelle superliga. Analysen viser endvidere, at der
er perspektiver i, at gøre kunsten og kulturen konkurrencedygtig til den nye oplevelsesøkonomi, som
må forventes at få en stadigt stigende betydning for
vækst og beskæftigelse i Nordjylland.
Analysen har også afdækket kulturområdets samfundsøkonomiske effekter igennem 4 cases, som indikerer, at kulturlivet spiller en betydeligt større rolle lokalt i forhold til beskæftigelse i andre erhverv og
meromsætning i lokalområdet, end man ellers får
indtryk af gennem pressen. Kulturlivet fremhæves
ligeledes som en vigtig brik i forhold til at skabe udvikling og få de unge til at blive i Nordjylland, men
også som et område, der i vid udstrækning er afhængigt af økonomiske tilskud og ildsjæles indsats.
I forlængelse af denne i og for sig ikke overraskende konklusion går analysen i dybden med de mere
grundlæggende udviklingsfaktorer for vækst på kulturområdet i bred forstand, og opstiller konkrete
anbefalinger på forbedringer af rammebetingelserne
for kulturbranchen i Nordjylland.

”K`09 Kulturanalyse Region Nordjylland” har i lighed med tilblivelsen af Den Regionale Udviklingsplan for Nordjylland været udtryk for en åben proces, hvor nordjyske kulturinteressenter har været
inddraget på mange planer.
Således har de kommunale kulturchefer været følgegruppe til analysen, der er gennemført interviews
med et stort antal kulturaktører og der er gennemført regionale workshops for udvalgte kulturaktører
i Aalborg området, Vendsyssel, Himmerland og Thy/
Mors. Desuden er der ydet en omfattende indsats for
identificering af kunstnere, vækstlag og kulturaktører i øvrigt.
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Analysen fremhæver bl.a. behovet for: 1. bedre finansieringsmuligheder, 2. flere relevante kulturarbejdspladser, 3. gunstige rammer og bedre vilkår for
kunstnerisk udvikling, 4. øget fokus på den kulturelle fødekæde og talentudviklingen samt 5. en øget
fokus på eksponering og afsætningsområdet for kulturprodukter i specielt den private sektor

Jeg vil gerne takke alle for deres aktive medvirken i
arbejdet med ”K`09 – Kulturanalyse Region Nordjylland 2009”.
Jeg tror på, at vi med dem har gennemgået en proces,
som vil styrke vores position, som den kulturregion
i Danmark med det tætteste samarbejde på tværs af
geografi, tilknytningsforhold og særinteresser.
Jeg tror også, at vi med ”K`09 – Kulturanalyse Region Nordjylland 2009” har etableret et solidt fundament for det fremadrettede arbejde med formulering
af strategier for det nordjyske kulturliv generelt og
for Region Nordjyllands Kulturplan 2010-11 specifi kt.

God læselyst!
På vegne af Regionsrådet for Region Nordjylland

Den overordnede styring har været langt i hænderne
på den politiske styregruppe bestående af politikere
fra Regionsrådet og de nordjyske kommuner bestående af:
•
•
•
•
•
•

Henrik Ringbæk Madsen, Regionsrådet
(formand for styregruppen),
Ole B. Sørensen, Regionsrådet
(næstformand for styregruppen),
Frede Nørgaard, Regionsrådet,
Henrik Thomsen, Rådmand Aalborg Kommune,
Preben Dahlgaard, Udvalgsformand Thisted
kommune og
Erik Kierkegaard Mikkelsen, Udvalgsformand
Mariagerfjord kommune.

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

Ulla Astman
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RESUMÉ

01

Kulturanalysen har til formål at
præsentere ny viden om det nordjyske kulturområde og give anbefalinger til fremtidige indsatser i
forhold til Kulturplanen. Kulturplanen er en vision for udviklingen
af kulturområdet i Nordjylland og
fastlagt af det nordjyske Regionsråd.
I det følgende præsenteres Kulturanalysens hovedresultater, konklusioner og et resumé af anbefalingerne samt en kort opsamling af det
nordjyske kulturområdes styrker,
svagheder, muligheder og trusler.

RESUMÉ
Kulturanalysen har til formål at præsentere ny viden
om det nordjyske kulturområde og give anbefalinger
til fremtidige indsatser i forhold til Kulturplanen.
Kulturplanen er en vision for udviklingen af kulturområdet i Nordjylland og fastlagt af det nordjyske
Regionsråd.
I det følgende præsenteres Kulturanalysens hovedresultater, konklusioner og et resumé af anbefalingerne samt en kort opsamling af det nordjyske kulturområdes styrker, svagheder, muligheder og trusler.

1.1 Formål
Kulturanalysen er den første analyse af sin slags,
der imødegår et presserende behov for opdateret viden om status og udviklingsmuligheder for kunst
og kulturliv.
Formålet med kulturanalysen er, at give et overblik over den nordjyske kulturs aktører, institutioner, m.fl., at identificere barrierer for udvikling samt
pege på mulige udviklingstiltag. Det har hertil været en ambition at udvikle en database, som løbende
kan opdateres og give aktuelle kvalificerede input til
politiske beslutningsprocesser.
Kulturanalysens datagrundlag er fremkommet via
en omfangsrig kvantitativ indsamling af data på
nordjyske kulturaktører. Kulturaktørerne dækker
alt fra kunstnere, foreninger og teatre til uddannelsesinstitutioner m.fl. Kulturanalysen har primært
fokus på udøvende kunstnere, foreningsliv o. lign
og i mindre grad vilkårene for kulturelle institutioner som museer og biblioteker.
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Herudover er der for første gang gennemført en bred
holdningsundersøgelse blandt nordjyske kulturaktører. Her er aktørerne er blevet spurgt om, hvilke forhold de anser som de vigtigste for udvikling af
kulturområdet i Nordjylland. Endelig har forskellige kulturaktører været indbudt til regionale workshops fem steder i regionen i løbet af efteråret 2009.
Kulturanalysen tager udgangspunkt i en forståelse
af kulturområdet som omdrejningspunkt for oplevelsesøkonomien og dermed også turismen og andre
sektorer. Kunst og kultur anses som middel til at nå
mange forskellige mål: Især i de senere år som konkurrenceparameter for bosætning og tiltrækning af
turister, men også i en mere klassisk forståelse som
en væsentlig dynamo for udvikling og dannelse af
borgere i et demokrati.
Det er derfor nødvendigt at tænke i synergiskabende netværk, samarbejde på tværs af kultur, oplevelseserhverv, forskning, uddannelse og erhvervsliv
samt vidensoverførsel og projektdannelser i det hele
taget. Det er nødvendigt for at skabe en dynamisk
udvikling på kulturområdet til glæde for hele regionen, dens borgere, udøvende kunstnere, erhvervslivet m.fl.
1.2 Anbefalinger
Kulturanalysen indeholder en lang række anbefalinger til den fremtidige indsats for udvikling af et
nordjysk kulturliv. De væsentligste indsatsområder
er følgende i uprioriteret rækkefølge:
I. Anskue kunst- og kulturpolitik i sammenhæng
med øvrige politikområder
Kunst og Kulturområdet er en vigtig faktor for bosætning, erhvervsudvikling og kultur og turisme.
Der er derfor behov for i højere grad at sammentæn-

II. Udvikle kulturdatabasen som grundlag for videndeling og netværksdannelse
Et vigtigt element i kulturanalysen er udvikling af
en kulturdatabase, der rummer informationer om
2648 kulturaktører i Nordjylland. Databasen rummer dermed et stort videngrundlag, som der bør arbejdes videre med. Databasen giver mulighed for at
udvikle en portal for videndeling mellem kulturaktørerne, f.eks. i form af netværksdannelse, konkret
samarbejde mv. Databasen kan også udvikles til et
konkret værktøj for kulturforvaltninger, medier mv.
som grundlag for at søge relevante aktører, samarbejdspartnere. Det kan derfor anbefales at der udvikles en egentlig webbaseret portal, som gør databasen til et aktivt værktøj.

RESUMÉ

ke kultur-, erhvervs-, by, og turismepolitik og på den
måde får synliggjort kunst- og kulturområdets betydning for den samlede udvikling af Nordjylland.

der. Markedsforståelse, fundraising, branding mv.
bør derfor indgå i de kreative uddannelser. Desuden
bør kunstnere og kulturaktører tilbydes målrettede
iværksætterkompetencer, som ruster dem til drift af
egen virksomhed på kulturområdet. Der kan være
tale om kurser og/eller adgang til rådgivning.
V. Tilvejebringes finansiering af kunstnerisk udvikling
Der bør gives bedre mulighed for finansiering af kulturelle aktiviteter, som går på tværs af strategiske
satsningsområder, genrer og aktørtyper mv. Der kan
være tale om etablering af en ”Fri Pulje”, støttemuligheder til mindre formaliserede aktører mv. Desuden er der behov for sikring af fortsat drift af allerede iværksatte initiativer og for etablering af flere
fysiske rammer for kreative miljøer, i form af blandt
andet værksteder, udstillingssteder, scener mm.
VI. Udvikle fødekæde og talentudvikling

III. Belyse kulturlivets betydning for samfundsøkonomien
Kulturanalysen peger på, at kulturområdet har en
samfundsøkonomisk betydning, som ofte er overset. Ved hjælp af en række cases har analysen peget
på, at kulturaktiviteter skaber både meromsætning,
beskæftigelse og skatteprovenu. Der er behov for en
samlet analyse af kulturlivets samfundsøkonomiske
effekter, for på den måde at nuancere det almindelige billede af kulturområdet som et udgiftsområde.
IV. Udvikle samarbejde mellem kulturliv og virksomheder
Der er et uudnyttet potentiale for samarbejde mellem kulturaktører og den private sektor. Udnyttelsen af dette potentiale stiller krav til kulturaktørerne om at kunne synliggøre deres kompetencer og
den værdi, aktørerne kan tilføre private virksomhe-
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Udviklingen af en talentmasse på kulturområdet
kræver en stor løbende tilgang til kreative uddannelser. Der er derfor behov for en bedre koordinering
af kurser og uddannelsesudbud på kunst og kulturområdet, for at sikre bæredygtighed og højt niveau.
Et eksempel kan være udvikling af masterclasses. På
børneområdet bør tilbuddene om musikskoler udvikles til at omfatte en bred vifte af kunstdiscipliner.
VII. Skabe synlighed og eksponering
Der er behov for at skabe synlighed og debat om kulturen i Nordjylland. Det bør derfor undersøges nærmere, hvordan stærkere platforme for markedsføring
af kulturtilbud, debat om kulturudbuddet mv. kan
etableres. Det drejer sig både om kulturkalendere,
journalistisk omtale i dagblade og magasiner mv.
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1.3 Konklusioner
Kulturanalysen tegner et billede af et alsidigt og levende nordjysk kulturliv, der er med til at skabe indhold og aktiviteter for regionens borgere og turister,
og som også rent økonomisk fylder noget i lokalsamfundene. Udøvere oplever dog også, at det nordjyske kulturliv er under pres primært som følge af
for få finansieringsmuligheder, afsætningsmuligheder og jobmuligheder. Det er problematisk, da kunst
og kulturlivet er en vigtig parameter for regionens
attraktivitet over for borgere og turister samt tiltrækning og fastholdelse af udøvende kulturaktører.
Med de nuværende ressourcer er det ikke realistisk
at nå de kulturpolitiske visioner i Kulturplanen om
at opnå Danmarks største andel kunstnere målt pr.
indbygger, tiltrække og fastholde talenter og øge beskæftigelsen inden for kulturområdet. Der er behov
for handling, men der er ingen lette løsninger på udfordringerne.
De væsentligste konklusioner hertil samt mere generelle konklusioner er præsenteret i punktform nedenfor. For specifikke resultater m.v. henvises til kapitel 6 og 7.

mær indtægtskilde, mens tilsvarende mange har
kunstudfoldelse som bierhverv eller udøver det
som en hobby i fritiden.
■ Der er i alt registreret 2648 kulturaktører i de

11 nordjyske kommuner. Hovedparten af de registrerede kulturaktører er kunstnere og andre kreativt udøvende med 1554 personer. Der er herudover blandt andet registreret 303 foreninger, 161
museer og andre museale besøgsmål, 45 festivaler
og 21 uddannelsessteder. Det bør understreges,
at et komplet billede kræver en kontinuerlig dataindsamling.
■ Nordjylland er den første region, der gennemfø-

rer denne type analyse. Det er derfor ikke muligt
at sammenligne resultater på tværs af regioner.
■ Kulturlivet udleves yderst lokalt, hvilket er gavn-

ligt for lokalområdets borgere m.v., men også en
udfordring i forhold til at forøge antallet af brugere eller publikummer, som kan have glæde af
kulturtilbuddene, samt medvirke til at øge indtægtsgrundlaget lokalt.
■ Frivillige og ildsjæle spiller en stor rolle for

A. Kulturudbuddet
■ Kulturanalysens kortlægning viser, at Nordjyl-

land i dag kan præsentere et bredt kulturudbud,
af større og mindre aktører og oplevelsesmuligheder inden for de store kunstarter som billedkunst, musik, teater og tværgående udstillinger
og events.
■
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Nordjylland er hjemsted for et større antal udøvende kunstnere indenfor alle kunstarter og
-genrer. En del har kunst som egentligt erhverv
og fuldtidsbeskæftigelse og har det som pri-

mange aktiviteter på kulturområdet, hvorfor det
er vigtigt at at de ikke brænder ud.
■ Kunst og kultur er et komplekst område med

mange interessenter. Som offentlig aktør navigerer man i et følesesbetonet område. Kunst og
kultur er hjerteblod hos aktørerne, men Kulturanalysen viser, at kulturaktørene er interesseret i
dialog om potentialer og udfordringer på kulturområdet.

■ Kortlægningen har afdækket, at gruppen af ud-

øvende kunstnere opfatter deres arbejdsvilkår og
udviklingsmuligheder som vanskelige. Ifølge udøvernes opfattelse er de altoverskyggende problemer begrænsede fi nansieringsmuligheder, få
afsætningsmuligheder og vanskeligheder ved at
skaffe jobs.
■ Udøvernes opfattelse af vanskelige arbejdsfor-

hold går i tråd med, at kortlægningen har afdækket en nettoeksport af kreativt uddannede fra
Nordjylland til det øvrige Danmark. Over en 10årig periode har fraflytningen været større end
tilflytningen. Musikområdet er hårdest ramt.
Det er primært aldersgruppen 20 til 40 år, der
rejser væk fra regionen. Der er dog en nettotilflytning af over 50 årige.
■ Kulturanalysen har identificeret stor interesse fra

kulturaktørene for øget samarbejde med det øvrige erhvervsliv. Kulturaktørerne mangler dog
viden om og redskaber til, hvordan de kan gøre
sig mere attraktive over for erhvervslivet.
■ Kulturområdet er kendetegnet ved at eksistere i

form af mange projekter. Der er et generelt ønske
om sikring af drift og videreførelse af eksisterende projekter, hvilket kan være med til at sikre
arbejdspladser.
■ Der fi ndes forholdsvis få faste stillinger inden

for kulturområdet i Nordjylland. Det hænger til
dels hænger sammen med få uddannelsesinstitutioner inden for de traditionelle kunstfag som
billedkunst, formgivning, litteratur og scenekunst.

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009
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B. Arbejdsvilkår

■ Kunstens og kulturens iboende værdi som eks-

pression, middel til refleksion og almendannelse
kan have svære betingelser i en tid, hvor oplevelsesøkonomiens fokus på konkurrenceevne og
økonomiske effekter fylder på den politiske dagsorden.
■ Der er brug for en nærmere afklaring af kommu-

nernes og regionens rolle som aktører på kulturområdet i forhold til de forventninger, som kulturaktørerne viser sig at have om rådgivning m.v.
C. Efterspørgsel og økonomi
■ Nordjylland er ikke i front med kulturmidler

i forhold til de øvrige regioner i Danmark. Kulturlivet koster penge at drive, udvikle og udbrede. Til gengæld genererer kulturens aktiviteter
og institutioner selv indtægter både til omsætning i egne rækker, men også i det lokalområde,
hvor aktiviteten foregår. Kulturanalysen illustrerer med fire cases, at kulturen genererer penge
i form af skatteprovenue, afledt omsætning i lokalområdet og jobs i andre erhverv. Kulturområdet har dog svært ved at synliggøre sine effekter
og står svagt, når kulturen stilles over for besparelser.
■ Opgørelsesmetoderne bag den officielle statistik

har tendens til at undervurdere kulturens aktiviteter økonomisk, idet omfanget af økonomisk
aktivitet genereret fra den private sektor ikke
er kendt. En samlet opgørelse vil kunne bidrage
til at se udviklingsmuligheder for afsætning og
samspil mellem kultur og erhverv.
■ Nordjyderne har generelt et relativt lavt kultur-

forbrug og dermed en efterspørgsel på området,
der ligger under landsgennemsnittet.
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■ De nordjyske kulturaktører oplever at være i hård

konkurrence med elitesport og breddeidræt – en
vanskelig konkurrencesituation - i især i forhold til at opnå sponsorater.
■ Omfang og værdi af samspillet mellem kultur-

området og turismeområdet er ikke kendt, hvilket ellers vil give anvisninger for, hvordan udviklingsmuligheder kan realiseres.
■ Der er generelt brug for professionalisering og

opkvalificering af kulturområdet i forhold til
kompetencer inden for PR og markedsføring,
salg, kunde-/brugerforståelse og økonomistyring.
E. Synlighed og eksponering
■ Det er en stor udfordring, at mediedækningen af

nordjysk produceret kunst og kulturaktiviteter
har været næsten ikke-eksisterende i mange år.
Det hæmmer udvikling og synliggørelse over for
potentielle aftagere.
■ Der er brug for en opprioritering og opkvalifice-

ring af eksponeringen af nordjyske kulturaktører
og -aktiviteter. Både markedsføring over for potentielle aftagere samt en kultur- og kunstkritisk
debat på kulturområdet bør stimuleres og styrkes. En debat er vigtig for at stimulere og udfordre kulturområdet og skabe udviklingstiltag og
kvalitet.
F. Fødekæde, talenter og vækstlag
■ Det er vigtigt at have en løbende indsats for ta-

lentudvikling. De kommunale musik- og kulturskoler spiller her en vigtig rolle. Kommunernes
indsats er forskelligartet i forhold til elevoptag,
og undervisningtype. Området har brug for fort-
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sat brobygning og tværkommunale projekter,
der kan være med til at sikre kvalitet samt stimulere inspiration og faglighed både for elever og
lærere.
■ Det er vanskeligør udvikling af talenter, kreativt

miljø og arbejdspladser, at der er få uddannelsesinstitutioner i Nordjylland inden for kulturområdet. Musik, arkitektur & design samt digitale medier står stærkest inden for videregående
uddannelsesmuligheder. I forhold til musik står
den rytmiske musik allerstærkest.
■ Kulturaktørerne oplever en udflytning af talen-

ter inden for de klassiske kulturgenrer, hvilket
er en barriere for fortsat fornyelse og udvikling
inden for kulturlivet. De unge flytter typisk på
grund af manglende relevante arbejdspladser i regionen, for lidt kreativt miljø, og at de unge har
et kunstnerisk ambitionsniveau, som ikke kan
indfries ved at blive boende i Nordjylland. Udfordringen er ikke, at nogle fra det unge vækstlag
rejser ud og udvikler deres talent og kunstneriske
udtryk, men at anspore dem til at komme tilbage til regionen og indgå som drivkræfter i regionens kulturliv.
1.4 Opsumering af styrker og svagheder
SWOT-analysen giver et overordnet billede af potentialer og udfordringer. Bemærke, at en svaghed kan
vendes til en mulighed, og styrker kan være dobbeltsiddet og også indeholde en svaghed. I figur 1.1 præsenteres en overordnet SWOT-analyse for kulturområdet i Nordjylland.

Få faste relevante arbejdspladser for kunstnereNordjylland er
blandt kulturaktører kendt som en region med forholdsvis få
muligheder for kunstnere

Figur 1.1 - SWOT-analyse af det nordjyske
kulturområde

RESUMÉ

Kulturområdet er kendetegnet ved en ”Projektjungle” præget af
utilstrækkelige og få driftsmidler samt en konstant brug af
ressourcer hos kulturaktørerne for at finde midler til at videreføre
projekter
Generelt få uddannelsesinstitutioner på kulturområdet, der kan
tiltrække kritisk masse og stimulere kreative miljøer
Fødekæden og talentudviklingen mangler en rød tråd især inden
for billedkunst, litteratur og scenekunst

Fødekæde og mange talenter på musikområdet

Kulturforvaltninger oplever nedskæringer på ressourcer og hård
”konkurrence” fra andre forvaltningsområder og har primært
midler til drift og ikke udviklingstiltag

Mange kulturaktører der er gerne vil dialog om
udvikling af kulturområdet
Megen kulturarv og naturgivne kvaliteter

Relationer til erhvervslivet er generelt uudnyttet
Organisatorisk styrke i formaliseret samarbejde
mellem kommuner og Region Nordjylland via
Kulturaftalen

Svag debat om vilkår for kunstnerisk udvikling, som er
altafgørende for bevægelse, fornyelse og interessante
kulturtilbud

Regional placering af klyngeorganisation for
oplevelsesøkonomien, ApEX på Aalborg Universitet

Generel svag kulturkritisk debat om nordjysk kunst og kulturliv,
der kan stimulere og udfordrer til udvikling

Aktivt foreningsliv på kulturområdet
Eftersom kulturlivet foregår meget lokalt, er det en udfordring
at nå et bredere geografisk opland

Forestående kulturcentrum på Aalborg Havnefront
med Musikkens Hus, Platform4 og Nordkraft med
bedre faciliteter for kulturområdet, mulighed for
synergier og et dynamisk uddannelsesmiljø

ST YRKE

R

R

HEDE

SVAG

SWOT

R
MULIGHEDE
Formidle redskaber til professionalisering og
kommercialisering, herunder etablere kurser og
workshops om markedsføring o.lign.
Tænke uddannelsesmoduler og samarbejdsprojekter på
tværs mellem eksisterende uddannelsesinstitutioner og sørge
for samspil med musik- /kulturskoler og gymnasier
Etablere udviklingsprojekter med og synlighed over for
erhvervslivet
Etablere udviklingsprojekter med Region Midtjylland og til
sammen opnå kritisk masse til gavn for begge regioner
Etablere en internetbaseret kulturportal som samlet indgang for
kulturaktører til relevant viden, netværk, rådgivning, m.v.

TRUSLER
Den globale finanskrise udhuler private fonde og
forringer afsætningsmuligheder

Hård konkurrence om synlighed på kulturmarkedet
Nuværende dagpengeregler betyder, at kunstnerne ofte
ikke kan supplere deres kunstneriske virke med relevante
jobs inden for det kunstneriske felt
Kreative miljøer og arbejdspladser i Århus, København,
Berlin tiltrækker udøvende kreative og kunstnere fra
Nordjylland
Det er en tendens i samfundet mod mindre tid til
frivilligt arbejde, hvilket kulturområdet i vid
udstrækning er funderet på

Etablere et kritisk kulturmagasin og andre eksponeringsindsatser
Udvide det geografiske område for afsætningsmuligheder
Arbejde for synergier i forbindelse med at Århus satser på at blive
”Kulturby 2017”
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Kilde: COWI - Opsummering af styrker og svagheder for det
nordjyske kulturområde, 2009
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ANBEFALINGER

02

Kulturanalysen har givet indblik i en
del problemstillinger, der bør løses
for at opnå udvikling og vækst på
kulturområdet i Nordjylland.
I det følgende præsenteres en række
anbefalinger inden for følgende:
- Strategisk niveau
- Efterspørgsel og økonomi
- Job- og indtægtsmuligheder
- Kunstnerisk udvikling og netværk
- Fødekæde og talentudvikling
- Synlighed og eksponering
Nogle løsningsforslag vil imødegå
flere problemstillinger og står derfor
opført under flere temaer.

Strategisk niveau

vil være under stærkt pres på de lovbundne velfærdsområder.

■ Det kræver en lang og vedholdende indsats at

sikre en progressiv ændring af kunstens og kulturlivets udviklingsbetingelser i Nordjylland. Der
bør på strategisk niveau tages stilling til nogle
nøglespørgsmål:
Hvilken profil vil Nordjylland gerne have opnået om 10
eller 20 år på kulturområdet? Er det Danmarks region
med de bedste vilkår for talentudvikling, som vil afføde
en større kritisk masse? Er det Danmarks destination
for særlige kulturarvsoplevelser? Skal Nordjylland være
foregangsbillede for særlige kultur- og erhvervssamarbejder? Eller noget helt fjerde?
Jorden skal gødes allerede nu for, at frugten kan
høstes på et længere sigte. De kulturpolitiske
strategier bør skærpes på kulturområdet, så de
har kant og prioriteter. Hertil bør der arbejdes
for større politisk bevågenhed på kulturområdet og arbejdes for, at kommunale og regionale
strategier supplerer hinanden. Herudover bør der
lægges en plan for, hvilke kritiske indsatser der
skal iværksættes først, og hvilke der naturligt
vil kunne følge i de kommende år og skabe synergi for udvikling og vækst på kulturområdet.

■ Der bør iværksættes møderækker eller workshops

med de nordjyske kulturaktører med henblik på
at opnå en fælles forståelse, referenceramme og
kvalificering af udfordringer og mulige problemløsninger via dialog og debat. Det er vigtigt at
signalere handling på baggrund af diverse analyser for at opnå kulturaktørernes respekt for, at
der vitterligt arbejdes konkret for at forbedre og
udvikle kulturens vilkår.
■ Der bør etableres yderligere samarbejde på tværs

af kommuner og Region Nordjylland for at arbejde for flere statslige midler til det nordjyske
kulturområde.
■ Der opfordres til at nedsætte en nordjysk Kul-

turTænketank bestående af kulturaktører, der
har til opdrag at debattere og rådgive i udviklingstiltag på kulturområdet.
■ Det bør prioriteres at have en løbende opkvalifi-

cering af videnniveauet på kulturområdet. Der
kan med fordel videreudvikles på Kulturaktørdatabasen, der er etableret i forbindelse med udarbejdelsen af Kulturanalysen.

■ Det bør overvejes at sammentænke og integrere

kultur-, erhverv-, by- og turismepolitik i langt højere grad end tidligere. Kultur rækker ind i mange sektorer og giver merværdi på mange måder.
■ Der bør arbejdes for større og mere systematisk

inddragelse af den private sektor som økonomisk fundament for kulturlivet. Skal der flere
penge til, må de komme fra andre end de offentlige finansieringskilder, som i de kommende år
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Databasen kan kobles med en webbaseret videndelingsportal for og af kulturlivet. Det vil imødegå et behov hos kulturaktørerne om øget
netværk og relevant viden om søgemuligheder,
opnå relationer til erhvervslivet m.m.
Det vil også imødegå et behov hos kulturforvaltningerne om dialog, synlighed af indsatser
overfor kulturlivet og give dem opdateret statistik om kulturaktørerne.

■ Der kan med fordel gennemføres en systematisk

kortlægning af den nuværende organiserede støtte fra virksomheder og andre private til kulturlivet i Nordjylland. Det vil danne grundlag for en
nærmere vurdering af størrelsen og indholdet af
det uudnyttede potentiale i den private sektor.
■ Kulturinstitutioner og udøvende kunstnere skal

gennem rådgivning og målrettede tiltag klædes bedre på til dialogen med den private sektor.
Virksomheder og andre private investorer i kultur ønsker at opnå en merværdi. Kulturaktørerne
skal præcist kunne definere og forklare, hvilken
merværdi den pågældende virksomhed eller privat person opnår gennem et samarbejde.

ANBEFALINGER

Efterspørgsel og økonomi

tiviteter som møde- og konferencevirksomhed.
Arbejdsdelingen kan sikres ved hjælp af samarbejdsaftaler eller resultatkontrakter for at undgå
”kannibalisering” af området.

Job- og indtægtsmuligheder
■ Der bør etableres en omrejsende kultur- og

iværksætterrådgiver - KulturKapaciteten - som
på den ene side bør fungerer som kulturaktørernes sparringspartner for praktiske problemstillinger, rådgivning om iværksætterforhold, fonde,
midler m.m. På den anden side skal rådgiveren
være en kapacitet i forhold til at se netværksmuligheder, projekter m.m. på tværs af offentlige aktører.
■ Det bør undersøges, hvordan der i højere grad

■ Markedsforståelse, fundraising og branding-

kendskab bør indbygges som fast element i de
kreative uddannelser.

kan sikres midler til koordinatorstillinger for
kunstfaglige personer på kulturprojekter. Det
vil sikre nogle relevante og reelle arbejdspladser
på kulturområdet.

■ Der kan med fordel etableres et skræddersyet

iværksætterforløb for kreative og kunstnere og
fastlægges behov for flere fysiske kreative iværksættermiljøer.

■ Det bør undersøges mere tilbundsgående, hvor-

dan afsætningsmulighederne for kulturaktiviteter kan udvides over for borgere, turister, erhvervslivet og den offentlige sektor.

■ Der bør etableres samarbejdsfl ader mellem

kulturforvaltningerne og de regionale erhvervsfremmeaktører i forhold til at udvikle tiltag for
arbejdspladser og afsætningsmuligheder på kulturområdet.

■ Det foreslås, at Region Nordjylland eller en an-

den offentlig institution opbygger og vedligeholder en liste over fi nansieringsmuligheder og
links til diverse fonde, puljer m.v., samt en liste
over offentlige rådgivningsmuligheder.

■ Der bør sikres en bedre arbejdsdeling og sam-

arbejde mellem kulturinstitutioner og kulturaktiviteter for at forhindre uhensigtsmæssig intern
konkurrence. Konkurrencen kan dreje sig om
for eksempel sponsorer og kommercielle sideak-

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

■ Der bør som tidligere nævnt etableres en kultur-

portal for større gennemsigtighed af offentlige
projekter, fordelingskriterier, udbud om kunstnerisk udsmykning, m.m. På portalen bør etableres
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en funktion, hvor organisationer og virksomheder kan komme i kontakt med kulturlivet angående udstillinger, projektsamarbejder m.m.

Kunstnerisk udvikling og netværk
■ Der bør etableres en projektpulje - en ”Fri Pulje”

- til de skæve ideer på tværs af genrer og strategiske fokusområder, som kan søges i forbindelse
med den mere smalle kunst og kultur, da denne
kategori ofte er vanskeligere at opnå støtte til.
■ Det bør overvejes, hvordan der opnås flere udvik-

vation på kulturområdet.
■ Det bør prioriteres at forbedre information og

synlighed af, hvordan kulturforvaltninger/kontorer understøtter kulturområdet.

Fødekæde og talentudvikling
■ Der bør arbejdes for at sikre et øget udbud af ud-

dannelsesmuligheder, for eksempel gennem øget
samarbejde om kurser og uddannelsesmoduler
mellem eksisterende uddannelsesinstitutioner
i regionen samt samarbejdsflader til gymnasier
m.v.

lingsmidler til mindre formaliserede kulturaktører, da kommunerne har få udviklingsmidler
på kulturområdet og de regionale kulturmidler
kun kan søges af organiserede og formaliserede
kulturaktører.

■ Der bør være fokus på at udvikle flere musiksko-

■ Der bør fortsat støttes kunstnerisk udvikling via

■ Der bør sikres driftsmidler til eksisterende, vel-

tværfaglige projekter og overvejes modeller for,
hvordan driften af allerede søsatte projekter kan
sikres, så fagligheden har betingelser for at udvikle sig.
■ Det bør sikres, at fysiske lokaler stilles til rådig-

hed og kreative miljøer trives på kulturområdet
- gerne på tværs af kommunegrænser. For eksempel i form af kulturhuse, udstillingslokaler, scener eller værksteder. Der bør iværksættes en kortlægning af brugerforhold, profi l og faciliteter,
som kan gøres offentligt tilgængelig, så det bliver mere synligt for kulturaktører, hvor faciliteterne findes.

ler til at blive kulturskoler med undervisning i
flere kunstdiscipliner end blot musikken.

fungerende projekter samt sikres masterclasses
og mentorordninger.
■ Børnekulturen bør prioriteres i højere grad. Find

en model for at overkomme praktiske forhindringer (for eksempel penge til bustransport)
mod, at skolebørn kan komme i berøring med
kunsten og kulturlivet.
■ Der bør arbejdes for en større viden om talen-

terne, vækstlaget og frivilligt arbejde på kulturområdet. Der kan med fordel kortlægges særlige
drivkræfter og udviklingspotentialer.
■ Der bør arbejdes for modeller til at sikre relevan-

■ Der bør som nævnt etableres en kulturportal

hvor ligesindede, netværk og potentielle projektpartnere kan opsøge hinanden til gavn for inno-
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te arbejdspladser for vækstlag og dimittender indenfor kulturområdet.

ANBEFALINGER

Synlighed og eksponering
■ Der bør etableres platforme for målrettet mar-

kedsføring af kulturudbuddet. Det bør for eksempel overvejes, hvordan kommuner på tværs
kan koordinere kulturkalendre og artikelstof,
og hvordan en evt. Kulturportal kan bruges aktivt.
■ Det bør overvejes, hvordan og hvor et kulturkri-

tisk medie kan etableres.
■ Regionen og/eller kommunerne kunne med for-

del arrangere workshops omkring synliggørelse
af kulturaktører, så aktørerne både får redskaber
til markedsføring og møder hinanden.
■ Der er behov for en drøftelse med regionens me-

dier om mulighederne for at styrke fokus på omtalen af kulturområdet, både med hensyn til den
journalistiske dækning og kulturkritik.

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009
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INTRODUKTION
Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

TITEL

03

Kunst og kultur er en nødvendig
udviklingsfaktor for Nordjyllands
borgere, turister og kultur- og erhvervsliv. Kunsten og kulturlivet
giver indhold, liv og nerve til de
mennesker, der bor i og besøger
Nordjylland. Det underholder og
udfordrer og giver et mere interessant liv. Det sætter tingene i perspektiv og er med til at skabe forståelse og erkendelse af den verden,
vi lever i. Kulturområdet er også en
arbejdsplads for mange mennesker
og et helle i fritiden for endnu flere.
Det er en branche og en sektor
med sine helt egne karakteriska og
forudsætninger.
I dette kapitel præsenteres Kulturanlaysen formål og fokus, dens forståelse af kunst og kulturlivet samt
dens metode og procesforløb.
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3.1 Analysens formål og fokus
Region Nordjylland har fastlagt en Kulturplan med
en stærk vision om, at Nordjylland skal være en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende,
nytænkende og eksperimenterende i forening med
respekten for den kunstneriske faglighed, fødekædens betingelser og lokal egenart i kulturarv og de
kulturelle institutioner. Kulturplanen er koordineret med Den Regionale Udviklingsplan (RUP) og
Erhvervsudviklingsstrategien for Region Nordjylland.
En Kulturanalyse for hele regionen er et element i
sikringen af, at Kulturplanens visioner og mål realiseres. Den eksiserende viden om kulturlivets kritiske
masse og udviklingsbetingelser er mangelfuld både
på kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Kulturanalysen bidrager til etablering af et nyt videngrundlag, som peger på udviklingsmuligheder for
kulturområdet. Den er et første skridt på vejen til et

mere detaljeret og fyldigt videngrundlag om kunsten og kulturlivet i Nordjylland, som fremtidige beslutninger om relevante indsatser kan bygge på.
Kulturanalysen har lagt vægt på at etablere en kortlægning af nordjyske kulturaktører – den første af
sin slags i Danmark - som giver et solidt fundament
og startskud for et videre arbejde, hvor der er mulighed for at dykke yderligere ned i barrierer og udviklingsbetingelser for kulturområdet. Det skal her
understreges, at et komplet billede af Nordjyllands
kulturaktører ikke har kunnet rummes i denne analyse alene: Kulturområdet er mangfoldigt og med
mange typer aktører på forskellige niveauer. Hvis
kortlægningen dog bliver opdateret hvert år, kan
den i løbet af få år give et meget detaljeret billede og
danne grundlag for decideret statistik, som kan bidrage til beslutningsprocesser på både kommunalt,
regionalt og nationalt niveau.

Tabel 3.1 - Kulturplanens 7 visioner
Emnegrupperinger

De 7 visioner omhandler at…

De menneskelige ressourcer

1,2,3

- have Danmarks højeste andel af kunstnere, musikere, skuespillere, forfattere
og kreative målt pr. indbygger.
- fastholde, tiltrække og udvikle talenter.
- udvikle nye kultur- og fritidsformer/miljøer i nær overensstemmelse med de
kulturelle og geografiske forskelligheder og styrker, som findes i regionen.

De fysiske rammer

4

- styrke mulighederne for at etablere ”multikulturhuse” rundt omkring i regionen.

Kulturarven og regionens rekreative
ressourcer

5, 7

- udvikle kulturarven til i stigende omfang at være en del af oplevelsesøkonomien, samtidig med at bevaringsinteresserne fastholdes.
- udnytte regionens rekreative ressourcer til at tiltrække kunstnere og kunstnerisk
produktion.

Oplevelsesøkonomi og kulturen som
erhverv

6

- styrke og anspore kulturaktørerne til at bidrage til udviklingen af oplevelsesøkonomien og øge beskæftigelsesgraden inden for kulturområdet, dvs.
fremme kultur som erhverv.

Kilde: KULTURPLAN 2008-2009, Strategi, indsatsområder og anvendelse af Regionsrådets økonomiske ramme inden for kulturområdet,
Region Nordjylland.
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3.2 Kulturanalysens forståelse af kunst og kultur
Kulturanalysens forståelse af kunst og kultur bygger på en indsigt om, at kunst og kultur er et yderst
vigtigt element i et oplyst samfund. Kunsten og kulturen udfylder en rolle i et demokrati og understøtter værdier om frihed, frivillighed og respekt. Kunsten og kulturlivet udfordrer og bringer erkendelse
om det samfund, vi lever i. Vi får indsigt og bliver
dannet som menneske af kunst og kultur og bliver
på den måde også bedre samfundsborgere. Dette argument har udgjort rationalet for at støtte kunsten
og udvikle kulturområdet gennem de sidste 50 år i
Danmark.
Inden for de seneste 10 år er der kommet endnu et
rationale til, som går på den rolle, kunst og kultur
har i samfundsøkonomien. Begrebet oplevelsesøkonomi har på den baggrund vundet indpas. Det er
et paraply-begreb, der dækker over den økonomi,
som kulturinstitutioner, turisme, sport og personer med en profession inden for kunstneriske erhverv, genererer. Der argumenteres for, at en by eller landsdel er mere attraktiv for borgere, turister og
investorer, hvis der er et levende kulturliv. Jo mere
interessant kulturliv, jo flere borgere, turister og investorer kan der tiltrækkes, jo mere omsætning og
økonomiske effekter vil den pågældende kommune
eller region kunne nyde godt af til gavn for velfærd
og levestand.1 (Se også s. 26-27 om kulturens samfundsøkonomiske effekter på kommunalt niveau).
Kulturområdet griber således i dette rationale ind i
flere interessesfærer og har betydning for andre sektorer. Kunst og kultur er omdrejningspunkt for turisme og oplevelsesøkonomi og har også betydning

1

for det mere brede erhvervsliv (figur 3.1, se s. 24). Det
diskuteres derfor i disse år, hvordan kommuner og
regioner udfordres af et udvidet kulturbegreb, som
betyder, at kulturområdet sættes i relation til mange
forskellige aktiviteter på andre fagområder for eksempel:
■ Kultur og kunst som dynamo på integrations-

området
■ Kultur som væsentlig parameter i byer og kom-

muners branding
■ Kultur som aktiv medspiller i byomdannelses-

projekter, hvor der skal tages højde herfor i den
fysiske planlægning
Kulturpolitisk medfører det en udfordrende kompleksitet, når kulturforvaltninger skal agere i en virkelighed, hvor ressourcer er mindre end visioner og
intentioner.
Kulturanalysen bygger derfor også på en indsigt om,
at det er nødvendigt at tænke i synergiskabende netværk, samarbejde på tværs af kulturaktører, oplevelseserhverv, forskning, uddannelse og erhvervsliv (se
tekstboks næste side), samt vidensoverførsel og projektdannelser i det hele taget. Det er nødvendigt for
at skabe en dynamisk udvikling på kulturområdet
til glæde for hele regionen, dens borgere, udøvende
kunstnere, erhvervslivet m.m.

Inspireret af udtalelser fra Lektor Henrik Kaare Nielsen, dr. phil., Institut for Æstetik og Kultur, Århus Universitet.

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

23

DET

OP

ØVRIGE ERHVERVSLIV

LSESØKONO
MI
LEVE

TURISME
Litteratur
Scenekunst

Billedkunst

KULTUR

Figur 3.1 - Diagrammet viser kulturen som en
mangefacetteret kraftkilde, hvis kvaliteter og
muligheder kan udvikles i samarbejde med og
ved at berige beslægtede brancher, det brede erhvervsliv og samfundet i det hele taget
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Inspireret af Lektor Henr ik
Kaare Nielsen, dr. phil.,
Institut for Æstetik og Kult
ur, Århu s Universitet
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INTRODUK TION

3.3 Metode og proces
Kulturanalysens datamateriale består primært af:
1) En kvantitativ kortlægning af nordjyske kulturaktører (bilag A og kap. 6). Kulturaktørdatabasen opnåede at registrere 2648 nordjyske kulturaktører, dog med forbehold for, at der stadigt
findes aktører, der ikke er registreret i denne omgang, primært kunstnere og vækstlag. Af de registrerede kulturaktører har det været muligt at
komme i kontakt med 1164, som har svaret på
spørgsmål omkring deres aktivitet i kulturlivet
til databasen.
2) Holdningsundersøgelse af de nordjyske kulturaktørers holdninger til, hvilke forhold der vil
kunne fremme vækst og udvikling på kulturområdet i Nordjylland (bilag B). 370 kulturaktører
deltog i undersøgelsen.
3) Fem regionale workshops med 66 lokale kulturaktører med henblik på kvalificering af og input
til Kulturanalysen (bilag C).
Kulturanalysen har derudover involveret en lang
række personer, som har været med til at kvalificere
analyseprocessen:
Kulturanalysens Politiske Styregruppe
Styregruppen for Kulturanalysen var nedsat med
tre repræsentanter fra Region Nordjyllands Udvalg
for Kulturplan og Internationalt samarbejde samt
tre repræsentanter fra den politiske styregruppe for
Kulturaftale Nordjylland. Der har i alt været gennemført 5 styregruppemøder i analyseprocessen.
Fra Regionsrådet, Rådg. udvalg for kulturplan og
int. samarbejde deltog:
Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

Henrik Ringbæk Madsen, formand
Ole B. Sørensen, næstformand
Frede Nørgaard, medlem
Fra Politisk ledelse, Kulturaftalen deltog:
Henrik Thomsen, skole- og kulturrådmand i Aalborg
Kommune, formand for Kulturaftalen
Preben Dahlgaard, udvalgsformand i Thisted Kommune
Erik Kirkegaard Mikkelsen, udvalgsformand i Mariagerfjord Kommune
Følgegruppe
Kulturaftalens administrative ledelse, der består af
de 11 nordjyske kulturchefer, har været følgegruppe
for Kulturanalysen og er løbende blevet inddraget i
forbindelse med kvalificering af kortlægningsresultater og afholdelse af de regionale workshops.
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Komune
Vesthimmerland Kommune
Aalborg Kommune

Analyseteam
COWI har været ekstern operatør på analysen, som
er lavet i tæt samarbejde med Region Nordjyllands
sektor for Regional Udvikling, herunder Analyseenheden og Kontoret for Uddannelse, Oplevelsesøkonomi og Kultur. Kontaktperson er specialkonsulent
Claus Svenstrup.
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Samfundsøkonomiske effekter af aktiviteter på kulturområdet

I sin rene form er kultur oftest ikke et område, der
kan hvile økonomisk i sig selv. Den har brug for
samspil med offentlige og private initiativer. Kulturlivet har i længere tid lidt under, at det er svært
at opgøre de samfundsøkonomiske effekter, det er
med til at generere.
I det følgende præsenteres samfundsøkonomiske
effekter for fire nordjyske cases til illustration af
deres økonomiske betydning for deres lokalområde.

Her analyseres de afledte effekter i:
- lokalsamfundet i form af meromsætning
- samlet beskæftigelse i andre erhverv
- kommunalt skatteprovenu
For at give et indtryk af spændvidden på området
er de samfundsøkonomiske beregninger foretaget
for fire velkendte nordjyske kulturaktører:
■ Aalborg Teater
■ Tversted Jazzydays

De samfundsøkonomiske effekter betragtes her
i klassisk økonomisk perspektiv som de samlede
afledte effekter, der skabes af en primær omsætning.

■ Skagens Museum

Som den primære omsætning er her valgt en institutions egenindtægt i form af for eksempel entré, forpagtningsafgifter, sponsorindtægter og
butikssalg, herunder salg af publikationer, merchandise og indtægter fra cafédrift m.v., der ikke er
bortforpagtet til eksterne operatører.

Resultaterne viser, at selv ud fra den meget klassiske tilgang har kulturaktiviteterne positive effekter på såvel meromsætning og beskæftigelse i lokalsamfundet og skaber derigennem samtidig et
betydeligt kommunalt skatteprovenu.

I beregningen indgår således ikke de tilskud, som
institutionerne modtager fra offentlige kilder, da
tilskuddene i et klassisk økonomisk perspektiv er
indkomstoverførsler og dermed ikke repræsenterer en nettoproduktion i samfundet. Det er dog
en præmis, som på kulturområdet i allerhøjeste
grad kan diskuteres. Da formålet her imidlertid
er at give eksempler og ikke at konstruere nye metoder, forholder Kulturanalysen sig til den klassiske tankegang.
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■ Det Musiske Hus i Frederikshavn

Hovedresultaterne er samlet i tabel 3.2.

Eksemplerne giver en kraftig indikation af, at kulturen betragtet som økonomisk aktivitet spiller en betydelig større rolle i lokalsamfundet, end
man umiddelbart får indtryk af fra statistikker og
den almindelige kulturpolitiske debat.
For en region som Nordjylland, hvor kultur og
oplevelsesøkonomien kommer mere og mere i fokus, vil kulturens samfundsøkonomiske effekter
derfor blive et tilsvarende mere betydningsfuldt
tema.

2. UDKAST

Skagens Museum
Tversted Jazzydays
Det Musiske Hus

Aalborg Teater

Tabel 3.2 - 4 nordjyske cases på kulturens samfundsøkonomiske effekter
2008

Input

Institution

Egenindtægt Offentligt
Meromsætning Beskæftigelse Kommunalt
(kr.)
tilskud (kr.) (kr.)
(antal jobs)
skatteprovenu (kr.)

Aalborg Teater
Tversted Jazzydays

Effekt

11.700.000 39.200.000

18.704.661

18

1.916.525

500.000

150.000

799.344

1

81.903

Skagens Museum

15.248.735

4.116.464

24.377.984

23

2.497.828

Det Musiske Hus

2.621.121

3.117.039

4.190.357

4

429.354

Kilde: COWI - egne beregninger, 2009
Kulturanalyse Region Nordjylland 2009
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I dette kapitel ses der nærmere på
de forhold, der betyder noget for en
fremadrettet udvikling for kunst og
kulturlivet i Nordjylland.
Kapitlet indledes med en præsentation af udviklingsfaktorer for det
nordjyske kulturområde og rundes
af med resultater fra en holdningsundersøgelse af nordjyske kulturaktører. Undersøgelsen præsenterer
nogle pejlinger af, hvad kulturaktørerne finder vigtigst for vækst
og udvikling på kulturområdet.
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4.1 Vigtige forhold for en positiv udvikling af kulturområdet
I figur 4.1 er præsenteret en forståelsesramme for,
hvilke udviklingsfaktorer der sikrer udvikling på
kulturområdet på regionalt og kommunalt niveau.
De vigtigste faktorer er tilstedeværelsen af en vision, aktører og rammebetingelser. Rammebetingelser
skal forstås som de væsentligste forudsætninger, der
skal være til stede for fremdrift på kulturområdet.

Figur 4.1
- Vigtige forhold for udvikling af kulturområdet

VISION
En politisk vision er nødvendig for at give rammer
for, hvor kulturområdet bevæger sig hen. Visionen
danner grundlaget for prioriteringer og udstikker,
hvilke strategier og indsatsområder kulturpolitikken skal udfoldes efter. Vision, strategi og politiske
prioriteringer påvirker kulturområdets aktører, forudsætninger og aktiviteter. Denne udviklingsfaktor
sætter fokus på, hvor Region og kommuner fokuserer kulturpolitisk i disse år, og hvordan de har organiseret sig for at føre visioner og strategier ud i livet.

P.

KA

05

AKTØRER
VISION
Kulturpolitiske prioriteter, strategier
og indsatsområder

06

AKTØRER
Individ-niveau:
Kunstnere
Frivillige ressourcer
Organisationsniveau:
Kulturinstitutioner
Uddannelsesinstitutioner
Foreninger
Netværk
M.fl.

07

RAMMEBETINGELSER

RAMMEBETINGELSER
Økonomi, finansiering og afsætning
Kompetenceudvikling i forretningsforstå

else

Synlighed og eksponering
Kunstnerisk udvikling
Fysiske faciliteter
Samspil mellem kulturaktører og kultu

rforvaltninger
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Den sidste udviklingsfaktor samler under ét en række forudsætninger for udvikling af kulturområdet i
ikke-prioriteret rækkefølge:
■ Økonomiske rammer handler om livsgrundlaget

Fødekæde og talentudvikling

Kilde: COWI - Kulturanalysen, 2009

Kulturområdets aktører er en mangfoldig og meget bred skare af personer, institutioner og organisationer. De er på en gang kendetegnet ved både at
rumme de højt professionelle samt formaliserede og
institutionaliserede aktører, der lever af og lever for
kunsten og kulturen, og de frivillige kræfter og amatørniveauet, hvor kulturaktiviteterne primært forbindes med fritiden. Nogle er udførende kunstnere,
andre bidrager med faciliteter og netværk, eller står
bag arrangementer. Atter andre uddanner kritisk
masse til kulturområdet og nogle formidler eller bevarer kultur og kunst.

for kunstnerne og kulturlivet. Fokus er på indtægtsgrundlaget - lever kulturlivet af støttekroner eller drives der forretning på markedsvilkår?
Hvem er aftagerne af kulturlivets aktiviteter?

af betydning, idet oplevelsesøkonomien har fået
mere fokus i forhold til betydningen af kunst og
kultur som et marked med aftagere og investorer.
Effektivisering af midler og ressourcer, blik for
potentielle målgrupper, strategi, markedsføring
og salgsarbejde er nogle af kompetencerne, der er
brug for i kulturlivet.
■ Synlighed og eksponering handler om, at kun-

sten og kulturlivet bedst udvikles, hvis der er
synlighed af kulturaktiviteterne, så kulturlivets
brugere eller aftagere orienteres om alle de forskellige muligheder, tilbud og udvikling, der sker
inden for kunsten og kulturlivet. Synlighed skabes oftest via medier - både traditionelle (aviser,
magasiner, brochurer, etc.) og nye platforme (for
eksempel internettet, viral markedsføring, m.v.).
■ Kunstnerisk udvikling er afgørende for dybde

og bevægelse i kunsten og kulturlivet. Kunsten
og kulturlivet skal røre ved noget og gerne flytte
noget i betragteren eller brugeren for at give mening. Plads til udfoldelse, eksperiment og fordybelse er af afgørende betydning. Faglig sparring
og et spændende miljø, der stimulerer og udfordrer er væsentligt.

UDVIKLINGSFAK TORER

■ Kompetenceudvikling i forretningsforståelse er

udvikle sig. Talentudvikling og pleje af vækstlag
er her helt essentielt.
■ Fysiske faciliteter er essentielt for udvikling af

kulturlivet. Øvelokaler, værksteder, scener, atelier, udstillingsrum, etc. er nødvendige for, at
kunsten og kulturlivet kan udfolde sig og have
eksponeringsmuligheder.
■ Samspillet mellem kulturforvaltninger fra regi-

on og kommuner på den ene side og kulturaktørerne på den anden er med til at udvikle kulturområdet. Kulturforvaltningerne ligger inde med
adgang til viden om, hvor der findes netværk,
rådgivning, finansieringsmuligheder, etc. Kulturforvaltningerne skal både udmønte politiske
prioriteringer og have fornemmelse af kulturområdets udvikling og retning for at kunne lave en
syntese til gavn for kulturlivets aktører og sikre
fremdrift på kulturområdet.
Kulturanalysen behandler de forskellige udviklingsfaktorer for Nordjylland i de følgende kapitler.

■ Fødekæde er et almindeligt begreb på kulturom-

rådet. Den er helt essentiel for vedvarende udvikling af kulturområdet. Det drejer sig både om en
fødekæde, der dannes til at bruge kulturen (publikum) og deltage i den (frivillige ressourcer til
foreningsarbejde), og om en fødekæde til den
kreative/kunstneriske kritiske masse i regionen,
som giver kulturlivet dynamik og får det til at

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009
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4.2 Input fra nordjyske kulturaktører
Formålet var at få input til, hvordan de nordjyske
kulturaktører selv ser på udviklingsmulighederne
for det nordjyske kulturliv. Hvilke forhold bør styrkes for at udvikle kunsten og kulturlivet i Nordjylland? Hvilket forhold er vigtigst at fokusere på for
at understøtte en udvikling? Hvad skal der til for at
styrke samarbejdsrelationer? Og ikke mindst, er der
forskel på holdninger på tværs af de forskellige kulturgenrer?

For at finde frem til, hvad der kan gøre en forskel for
udviklingen af kunst og kulturlivet i Nordjylland, er
det oplagt at spørge kulturaktørerne selv. De er kulturlivet og får det til at leve. De ved, hvad det vil sige
at agere og få tingene til at ske. De kender til udfordringerne og forudsætningerne.
I forbindelse med Kulturanalysen er der derfor gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt en bred skare af nordjyske kulturaktører (bilag B). Undersøgelsen refereres i det følgende
til som holdningsundersøgelsen. 370 nordjyske kulturaktører deltog i undersøgelsen, hvoraf halvdelen
noterede sig som selvstændigt udøvende kunstner.

Det er første gang, der er blevet gennemført en så
omfangsfuld holdningsundersøgelse blandt kulturaktører i Nordjylland. Undersøgelsen må derfor anses som et første forsøg på at indfange nogle over-

Figur 4.2 - Vigtige forhold for udviklingen af kunst og kulturlivet i Nordjylland
Antal markeringer

0

50

100
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200

Finansiering til kunst og kultur

Flere uddannelsesinstitutioner inden for kulturen

Flere udstillingsmuligheder, arbejdslokaler og faciliteter

Revision af formen på de statslige kunststøtteordninger

Sikring af generationsskifte hos kulturaktørerne

Sikring af talentudvikling og fødekæde

Øge antallet af publikum/aftagere af kunst i Nordjylland

Øget koordinering af kulturtilbud

Øget markedsføring af kulturtilbud

Øget netværk og samspil mellem kunstarter

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Vigtigst

Næstvigtigst

Tredjevigtigst

Fjerdevigtigst

Femtevigtigst

De 370 respondenter markerede, hvilke fem forhold
de finder vigtigst for udviklingen af kunst og kulturlivet i Nordjylland. Respondenterne prioriterede,
hvilket forhold de vurderede som det vigtigste, det
næstvigtigste osv. Figur 4.2 viser besvarelserne. Jo
længere søjle, jo flere respondenter har udpeget dette forhold som vigtigt, og jo mørkere farve jo højere
prioritet er der angivet. Det giver et nuanceret billede af, hvordan respondenterne forholder sig til hvert
forhold.

UDVIKLINGSFAK TORER

ordnede betragtninger og få input til, hvor fokus
med fordel kan ligges i de kommende år.

faciliteter har også en del høje prioriteringer, men
har dog færre samlede markeringer end øget markedsføring af kulturtilbud.
De forskellige forhold tages op i analysetemaerne i
kapitel 7.
I de to tekstbokse på næste side overfor præsenteres
kommentarer og idéer fra respondenterne til andre
vigtige forhold for udvikling af kunst og kulturliv i
Nordjylland, samt hvilke tendenser de ser i det nordjyske kulturliv.

Som det fremgår af tabellen er de fem forhold med
flest markeringer i alt:
■ Finansiering
■ Sikring af talentudvikling og fødekæde
■ Øge antallet af publikum/aftagere
■ Øge markedsføringen af kulturtilbud
■ Flere udstillingsmuligheder, arbejdslokaler og fa-

ciliteter
Finansiering anses ubetinget som det vigtigste forhold, med både flest markeringer i alt og flest med
højest prioritet. Sikring af talentudviklingen og fødekæden følger med et stort antal høje prioriteringer. At øge antallet af publikum og aftagere har endnu flere markeringer, men er ikke prioriteret ligeså
højt. Flere udstillingsmuligheder, arbejdslokaler og
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Andre vigtige forhold for udvikling
af kunst og kulturliv i Nordjylland
Kommentarer og idéer fra respondenterne i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter,
hvilke kommentarer der gik igen flest gange.
■ Mere markedsføring af kunst og kulturlivet i Nordjyl-

land - heriblandt større opmærksomhed fra medierne
■ Mere politisk og økonomisk opbakning
■ Gøre Nordjylland mere attraktiv og imødekommende for nye up-coming kunstnere, så de ikke udvan-

drer
■ Tværfagligt netværk - for eksempel i form af fælles

samlingssteder, værksteder eller udstillingslokaler
■ Mere støtte til mindre kendte kunstnere i lokalområ-

Tendenser i det nordjyske kulturliv
Kommentarer og idéer fra respondenterne i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter, hvilke kommentarer der gik igen flest
gange.
■ Unge flytter fra området på grund af manglende

muligheder
■ Forventninger til Nordkraft og synergier på hav-

nefronten i Aalborg
■ Netværk inden for kunsthåndværk og netværk på

tværs af genrer og kommuner
■ Sæt mere pris på den smalle kultur

det
■ Opprioritere kulturelle tilbud for børn og unge - for

eksempel i forhold til musikskoler, teater, billedkunst
og dans - eventuelt brug af uddannelsesinstitutioner
som talerør for det kulturelle liv
■ Internationalt samarbejde i kulturlivet
■ Bredere viden og forståelse for kunst og tilværelsen

som kunstner - anerkendelse i højere grad
■ Bedre kvalitet på kunst
■ Kunst som mere kommercielt fag - i højere grad øje
for forretning
■ Flere udadvendte aktiviteter i kulturlivet - åbenhed

fra kunstnernes side
■ Gøre kunst mere tilgængeligt i offentligheden
■ Større skel mellem amatør og professionel
■ Faglig bistand til søgning af økonomiske midler ved

for eksempel fonde
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■ Øget fokus på kultur som erhverv, kommercialise-

ring og afhængighed af erhvervslivet
■ Der satses efterhånden på mere talentudvikling i

regionen
■ Større faglige enheder på museumsområdet - kan

give de ”uafhængige” institutioner på området
sværere vilkår
■ Finansiering af basisdrift bliver mere og mere ud-

fordrende
■ Vanskeligere for lokale amatører at skabe kultur-

aktiviteter
■ Svært at opnå mediedækning
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Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner spiller sammen
med staten alle en vigtig rolle i udviklingen af kulturlivet i Nordjylland.
Regionens og kommunernes kulturpolitiske prioriteringer er beskrevet i
strategierne for kulturområdet.
I dette kapitel er gennemført en
kortlægning af de forskellige strategier på kulturområdet i Nordjylland for at beskrive de rammer,
som kommuner og region arbejder
indenfor på kulturområdet.
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5.1 Kommunernes og regionens strategier
I kommunerne er de kommunale planstrategier den
strategiske ramme for kommunernes indsats på kulturområdet. Regionens indsats har udgangspunkt
i Den regionale Udviklingsplan (RUP) og Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og beskrives mere konkret i Kulturplanen, som jævnligt
revideres2. Både planstrategier, RUP og erhvervsudviklingsstrategier beskriver overordnede visioner,
mål og indsatsområder, som efterfølgende omsættes
via en handlingsplan eller konkrete initiativer.
Et andet vigtigt kulturpolitisk instrument i Nordjylland er Kulturaftale Nordjylland. Aftalen er indgået
mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet og gælder pt. for perioden
2009-2012.
Kulturaftalen er den aftalemæssige ramme for en
støtteordning, som en finansieret af kommunerne,
Region Nordjylland og Kulturministeriet i fællesskab.
Regionerne har mulighed for at iværksætte enkeltstående kulturbegivenheder eller udvikle nye kulturtilbud. Regionerne kan ikke drive eller yde drifts-tilskud til kulturtilbud eller -institutioner. Driften af
offentlige kulturinstitutioner er et ansvarsområde
under henholdsvis kommuner og staten.

2
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Den aktuelle Kulturplan gælder for 2008 - 2009.
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5.2 Strategiernes fokusområder
For at opnå et overordnet overblik over de kulturpolitiske prioriteringer og deres potentielle indflydelse
på kulturen i Nordjylland, præsenteres her en mindre kortlægning af, hvilke strategier og indsatsområder som henholdsvis Kulturaftale Nordjylland,
Region Nordjyllands kulturplan og kulturpulje
samt kommunernes planstrategier arbejder med.
5.2.1 De kommunale planstrategier
Strategiske fokusområder
De nordjyske kommuner arbejder alle med kulturen
som et element i deres planstrategi. En gennemgang
af strategierne viser, at de nordjyske kommuner kobler udviklingen af kultur og lokale kulturtilbud med
en række andre målsætninger.
Fælles for alle strategierne er, at man betragter kultur som en forudsætning for bosætning (kommunen skal være en attraktiv bosætningskommune).
Dernæst betragter man også kultur som en faktor i
erhvervsudviklingen (igen med fokus på attraktivitet) og som en faktor for turisme, herunder også udvikling af helårsturisme. En del kommuner har dog
også selvstændige kulturpolitikker, oftest som en
samlet politik for kultur, fritid og idræt, hvor man
beskriver:
-

målgrupper meget bredt

-

udviklingsprincipper (eksempelvis foreninger,
frivillighed, lokal identitet m.v.)

-

indsatsområder (eksempelvis idræt og bevægelse
for børn, unge, frivillige ledere m.v.).
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Det kendetegner således kommunernes strategiske
fokus på kultur, at kulturen er en af flere drivkræfter
for at udvikle en attraktiv kommune. Der er til gengæld forskel på, hvordan strategierne bliver implementeret.
Implementering
Kommunernes strategier for kulturområdet omsættes til handling via konkrete tiltag, som varierer meget fra kommune til kommune. Det kan ofte
omhandle rammer for foreningsstøtte, lokale puljemidler samt ikke mindst planer for drift og udvikling af lokale tilbud som musikskoler, kunstskoler,
teatre m.v. Samlet set ønsker kommunerne at implementere de beskrevne indsatsområder via konkrete
handlinger.
5.2.2 Regionsrådets Kulturplan
Strategiske fokusområder
Kulturplanen har afsæt i to regionale strategiske dokumenter, nemlig Den Regionale Udviklingsplan
(RUP) og Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi
(REUS). RUP’en opererer med en overordnet vision,
en række udviklingsprincipper og temaområder. På
temaområdet kultur fokuseres på et levende og nytænkende kulturliv med respekt for historie, traditioner og lokal egenart. Kulturlivet skal være til gavn
og glæde for såvel lokale som gæster i regionen.
Erhvervsudviklingsstrategien er opbygget med en vision, kaldet ”Nordjylland i Vækst og Balance”, strategiske rammer, indsatsområder og tværgående mål
og principper. Her er kultur et tværgående element,
som dog ikke er så tydeligt til stede.
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Kulturplanen opererer med følgende ambition:
■

at sætte kulturen markant på det nordjyske
”landkort” og gøre en markant forskel i udviklingen af kultur og oplevelsessektoren.

■ at tage udgangspunkt en vision om, at Nordjyl-

land skal fremstå som en progressiv og dynamisk
del af Danmark med et levende kulturliv, der
kendetegnes af det banebrydende, nytænkende
og eksperimenterende i forening med respekten
for historie, traditioner og lokal egenart.

en på: Satsninger for museer/kulturinstitutioner
m.v. for at produktudvikle tilbud vedrørende nye
formidlingsformer.
■ Oplevelsesøkonomi: Aktørerne anspores til at bi-

drage til udviklingen af oplevelsesøkonomien og
styrke samarbejdet mellem kultur og erhverv.
Puljen har desuden fire tildelingskriterier, som omhandler partnerskaber, større projekter, geografisk
spredning og nyhedsværdi.
5.2.3 Kulturaftale Nordjylland

De grundlæggende forudsætninger er, at man:
1. ser kulturen som en del af oplevelsesøkonomien,
herunder indtænker den særegne nordjyske natur
og indgår i kreative alliancer med især oplevelsesbaserede brancher som fi lm og nye medier, IKT,
byggeri, fødevarer, gastronomi, design/arkitektur
etc.

Strategiske fokusområder
Kulturaftale Nordjylland er en aftale mellem de
nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet. Kulturaftalen er omdrejningspunkt
for udmøntning af Kulturministeriets støtte til kulturlivet i Nordjylland, og ministeriets støtte er betinget af tilsvarende medfi nansiering fra kommunerne.

2. etablerer netværk og samarbejdsprojekter på
tværs af kommuner, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt virksomheder, attraktioner,
kulturinstitutioner, kunstnersammenslutninger
og brancheorganisationer.

Den kulturpolitiske vision for kulturaftalens parter er i 2009-2012 den samme som formuleret i Kulturplanen, at Nordjylland skal fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende
kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart.

Implementering
Kulturplanens ambitioner og forudsætninger omsættes til handling via Kulturpuljen, som har tre
indsatsområder:

Den nuværende kulturaftale gælder for 2009-2012,
og i den er opstillet følgende ønsker til effekt:
■ At Nordjylland har et højt niveau inden for pro-

■ Kunstnerisk produktion og talentpleje: Tiltræk-

ke og fastholde professionelle musikere, kunstnere og udøvende kreative.

duktion af kultur, der gør en forskel og sætter sig
spor i omgivelserne.
■ At Nordjylland har flest kunstnere, musikere,

■ Kulturformidling – nye måder at fortælle histori-
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skuespillere, forfattere og andre kreative udøvere

■ At Nordjylland er en magnet for ildsjæle og

iværksættere inden for kultur, bl.a. grundet en
indsats for at skabe gode vilkår og rammebetingelser.

KULTURSTRATEGIER

i Danmark målt pr. indbygger.

Implementering
Kulturaftalen udmøntes i praksis via en økonomisk
pulje, der støtter initiativer inden for fokusområderne nævnt ovenfor. Desuden administrerer Kulturaftalen også ordningen ”En hel kunstner til en kvart
pris” og en mindre biografpulje.

De uddybende kulturpolitiske målsætninger for aftalen for 2009-2012 omhandler blandt andet:
■ Styrkelse af kvalitet og synlighed, understøtte re-

gional vækst og sammenhæng.
■ Skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/Re-

gion Nordjyllands kulturpolitikker på udvalgte
områder.
■ Fremme udvikling og udnyttelse af potentialerne

i områdets kulturelle institutioner, vækstlag og
netværk.
■ Tiltrække og fastholde videnstunge og kreati-

ve arbejdspladser ved blandt andet at udbygge
vækstmiljøer.
■ Skabe kulturel tradition og fornyelse gennem

medvirken til indgåelse af nye partnerskaber.
■ Arbejde for at opfylde disse målsætninger gen-

nem satsninger og fyrtårnsprojekter inden for
kulturaftalens fokusområder.
Fokusområderne er børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater,
musik, billedkunst, litteratur, dans, fi lm, blandformer, etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge Nordjylland – Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi.
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5.3 Opsamling på de nordjyske kulturstrategier
De kommunale og regionale strategier for kulturområdet har forskelligt fokus, og kulturen er tildelt
forskellige roller på henholdsvis kommunalt og regionalt niveau.
Det kommunale fokus på kulturen er, at kulturen
medvirker til at skabe grundlag for, at man bosætter
sig, etablerer erhverv og skaber grundlag for turisme.
Det samme gør sig i vid udstrækning gældende for
den rolle kulturen spiller i RUP’en og REUS, hvor
kulturen spiller en rolle som en medvirkende faktor
i udviklingen af en region i vækst og balance.
Ser man derimod på udmøntningen af strategierne,
er der en tendens til større forskelle på det regionale og kommunale niveau. Kommunerne fokuserer i
vid udstrækning på drift og udvikling af konkrete
tilbud, institutioner m.v. Det regionale fokus i Kulturplanen og Kulturaftalen er i højere grad på projekter, forsøg, nye arbejdsformer, nye aktørkonstellationer m.v.
I praksis betyder det, at kommunerne varetager rammer og støtte til den lokalt forankrede og ”borgernære” kultur, hvorimod det regionale niveau i højere
grad tager sig af metodeudvikling, forsøg og tværgående initiativer, både i kraft af Kulturplanen og Kulturaftalen.
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KULTURAKTØRER

06

Som led i Kulturanalysen er der lavet
en grundlæggende kortlægning af kulturområdet i Nordjylland for derved at
tilvejebringe en nuanceret og brugbar
viden om nordjysk kulturliv.
De mange data, der er indsamlet til
Kulturanalysen, giver en viden, der ikke
tidligere har været tilgængelig. Viden
er vigtig for at forstå kulturområdet
og de forudsætninger, det udvikler
sig på. Kortlægningen synliggør nogle
udviklingsmuligheder og udfordringer,
Nordjylland kan arbejde med i en
visionær udvikling af kunsten og kulturlivet i regionen. hvilket præsenteres
nærmere i kapitel 7.
I dette kapitel præsenteres resultater
fra kortlægningen, der er samlet i en
Kulturaktørdatabase, samt input til
hvordan databasen kan udvikles og
bidrage til udvikling af kulturområdet i
årene fremover.
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6.1 Omfattende kortlægningsarbejde
Kulturområdet er kendtegnet ved et mangelfuldt
overblik over talentmasse, aktører og faciliteter –
både på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.
Kulturområdet er ligeledes svagt organiseret i forhold til andre brancher og sektorer. Intet sted fi ndes
en samlet oversigt over, hvor mange kulturaktører
der findes, hvordan de fordeler sig på forskellige kulturgenrer, eller deres andre kendetegn og aktiviteter.
Arbejdet med Kulturanalysen har derfor indeholdt
et omfattende kortlægningsarbejde med sigte på at
skabe en fortegnelse over aktørerne i Region Nordjyllands kulturliv.
Processen med kortlægningen har været udfordrende. Kulturlivet er ikke en let størrelse at kortlægge af
flere årsager:

gengæld er databasen et stort spring fremad i forhold til konkret viden på området, og den kan være
et første skridt i en kontinuerlig proces mod et langt
bedre videns- og beslutningsgrundlag. Kortlægningens metode i øvrigt er beskrevet i bilag A.
I kulturaktørdatabasen er det forsøgt at kortlægge
aktørerne på institutions-/organisationsniveau inden for fem kategorier:
■ Uddannelsessteder (musikskoler, kulturskoler, re-

levante uddannelser på Aalborg Universitet,
o.lign.)
■ Kulturinstitutioner (spillesteder, teatre, biografer

o.lign)
■ Foreninger (musik-, teater-, lokalhistoriske, muse-

1) Kulturlivet er en udfordrende, amorf størrelse –
på én gang interessant og favnende i sin bredde, men
også relativt udefi neret i sin type af aktører.
2) Kunst og kultur udleves på én gang på alle niveauer – fra det højt professionaliserede og institutionaliserede til fritidslivet, der er karakteriseret af
mere uformelle strukturer og en høj andel af frivillige.
3) Nogle dele af kulturlivet har en hurtig omsætning
af aktører, og nogle er tilfredse med at leve ’et stille
liv’, og er derfor ikke særligt synlige.

umsforeninger, etc.)
■ Større årlige begivenheder (festivaler og events)
■ Kulturarvs- og kulturformidlende institutioner eller

virksomheder (biblioteker, museer, lokalhistoriske arkiver, kulturhuse og gallerier3)
Det efterlader kunstnerne, som er kortlagt på individniveau. Her er ikke skelnet mellem det professionelle niveau og amatørniveauet. Denne gruppe omfatter:
■ Selvstændigt udøvende kunstnere og andre kreative in-

Derudover har der kun foreligget et meget begrænset eksisterende materiale at tage afsæt i. Det betyder, at der stadigt kan være mangler i databasen. Til

den for scenekunst, billedkunst, litteratur, musik, smykker, glas, design, kunsthåndværk, formgivning, o.lign.

3
I forhold til gallerier er der skelnet mellem gallerier, der primært sælger andres kunst, og gallerier der er ejet af en kunstner, der sælger sin egen
kunst. Sidstnævnte figurerer i en opgørelse over kunstnere i regionen.
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indholdsindustri i Region Nordjylland og Aalborg
kommune”, Bretteville Hotspot, (2009).

I Kulturanalysen er der arbejdet med seks genrer for
kulturen:

Det er ikke alle identificerede aktører, som er blevet
kontaktet for yderligere oplysninger til databasen.
Det primære fokus har været at få data på kunstnere, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturhuse
og lignende. Museer, biblioteker, gallerier og arkiver
er blot blevet registreret.

1. Scenekunst (teater, opera, ballet, dans, musical,
o.lign.)
2. Billedkunst, kunsthåndværk og formgivning
(maleri, grafi k, keramik, skulptur, design, blandformer, m.m.)

KULTURAK TØRER

Fokus i denne kortlægning er på de kulturskabende
aktører. Det betyder, at distributører som for eksempel boghandlere, musikforlag, musikdistributører
og lignende ikke er medtaget. Der er ligeledes lavet
en afgrænsning fra turisme-, sports- og fritidsområdet, om end der ofte er gråzoner.

Kulturaktørerne er blevet registreret med navn,
adresse og evt. telefonnummer, email og hjemmeside.

Kunstnerne blev spurgt om :

3. Litteratur (afgrænsning: skønlitteratur)
4. Musik (diverse genrer)
5. Kulturarv og kulturformidling (bibliotek, kulturhus, museum, arkiv)
6. Større events og festivaler
Det er ikke altid muligt at trække skarpe skel mellem genrene, da nogle kunstnere bevæger sig imellem genrene eller i flere genrer samtidigt.
Medieområdet (fi lm, animation, blandformer, it-baserede kulturprodukter), som typisk også defineres
under kulturområdet, er tidligere blevet kortlagt og
analyseret i ”Film og nye medier - Teknologi og kreativitet skaber ny vækst”, Region Nordjylland m.fl.,
(2008) og ”Kortlægning og analyse af den digitale
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■ Hvilken uddannelse de har

■ Køn, alder og bopæl

(Se afsnit 6.3 og kapitel 7)
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(Se for eksempel afsnit 6.4)

tiDe videregående uddannelsesinstitu
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■ Samarbejdsrelationer til and
Regionen
(Se side 106ff)
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6.2 Overordnede resultater
Kortlægningsarbejdet er resulteret i en oversigt over
aktører fra vidt forskellige kategorier indenfor det
nordjyske kulturliv (figur 6.1). Det er vigtigt at understrege, at kortlægningen ikke kan forventes at
være komplet. Der kan være afvigelser mellem den
indsamlede database og det faktiske kulturliv. For
eksempel har indsamlingsprocessen vist, at det eksisterende datamateriale er mere omfattende i nogle kommuner end i andre, hvilket kan have påvirket
antal registreringer. Hertil er amatørniveauet inden
for flere kulturgenrer svært at fi nde frem til. Et eksempel er bands og kor, som for nogles vedkommende opstår og nedlægges jævnligt.

Figur 6.1 viser det samlede antal af registrerede aktører fordelt på kategorier. Ud af i alt 2648 registrerede aktører er 1554 kunstnere. Det svarer til 59 %.
Der er også et stort antal foreninger med et formål,
der falder indenfor emnet kunst og kultur. Kortlægningen viser, at omtrent en tredjedel af foreningerne
har angivet musik som deres genre, mens også scenekunst samt billedkunst og formgivning er hyppige.
Se iøvrigt afsnit 6.4 om gruppen ’øvrige kulturaktører’.

Figur 6.1 - Antal registreringer i databasen, fordelt på kategorier
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009
Note: Søjlen med kunstnere er forkortet for overskuelighedens skyld, idet den langt overskygger de andre kategorier i antal registreringer - i sagens natur er der langt flere kunstnere, end der er for eksempel spillesteder eller biblioteker.
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Figur 6.2 - Antal registreringer i alt i hver kommune
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

Figur 6.3 - Antal registreringer i alt i hver kommune pr. 10.000 indbyggere
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009
* Læsø er ikke vist, idet det lave antal respondenter giver for stor usikkerhed til denne beregning.

Registreringerne fordeler sig forskelligt på kommunerne (figur 6.2). Ses der på antal registreringer i alt
i de enkelte kommuner skiller Aalborg sig ud med
klart flest registrerede aktører, over 800.
Hvis man sætter antallet af aktører i forhold til indbyggertallet, bliver billedet imidlertid et lidt andet
(figur 6.3). Udsvingene bliver mindre fra kommu-
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ne til kommune. Gennemsnittet for hele regionen
er 45,9, hvilket Aalborg ligger lidt under. Hjørring
og Rebild skiller sig ud med det højeste antal aktører per indbygger, mens antallet er lavt i Thisted,
der har cirka halvt så mange aktører registreret per
indbygger. Alt i alt er de registrerede aktører dog ret
jævnt fordelt i kommunerne.
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Figur 6.4 - Antal registreringer i alt i hver kommune, fordelt på kategori
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009
* Kategorien ’øvrige kulturaktører’ dækker over biografer, bands & orkestre, foreninger, kor & musik, festivaler, kulturhuse, spillesteder, teater og
revy, virksomheder og andet.

Billedet differentieres yderligere, hvis der ses på,
hvordan forskellige typer aktører er fordelt på kommunerne (figur 6.4). Blandt andet ses, at andelen af
registrerede kunstnere er lav i Thisted og Vesthimmerland, mens andelen af øvrige kulturaktører er
høj, hvad den også er i Brønderslev. Thisted har en
relativt høj andel af biblioteker og gallerier, og der er
en stor andel museer på Morsø. Det skal her bemærkes, at hver kommune har ét biblioteksvæsen, men
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at antallet af fi lialer kan være forskellige.
I det følgende vil de forskellige typer af registrerede aktører blive præsenteret ud fra den viden, som
kortlægningen har samlet. Der er primært fokus på
kunstnerne samt gruppen ’øvrige kulturaktører’,
som dækker over kategorierne biografer, bands og
orkestre, foreninger, kor og musik (herunder også
forskellige ensembler), festivaler, kulturhuse, spille-
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steder, teater og revy og virksomheder. Museer, biblioteker og arkiver bliver ikke præsenteret nærmere.
For nyere analyser om disse henvises til referencelisten. Uddannelsesinstitutioner behandles i afsnit 7.5
i forbindelse med kulturlivets ’fødekæde’.
For kunstnerne og gruppen øvrige kulturaktører
gælder det, at en del af dem, der er registreret i databasen desuden har svaret på en række spørgsmål,
jævnfør tekstbokse i afsnit 6.1. De kulturaktører, der
har besvaret spørgsmål og dermed har været med til
at give data til databasen, er den gruppe, der i de videre undersøgelser refereres til. Her antages det, at
de generelt er repræsentative for hele gruppen. Som
nævnt ovenfor er der dog risiko for, at nogle undergrupperinger kan have svaret mere end andre, og
derfor slår mere igennem i svarene.
Som hovedregel vises i forbindelse med hvert spørgsmål kun de aktører, der har svaret på det specifi kke
spørgsmål. Det vil i hovedreglen være lidt færre end
alle respondenterne, idet ikke alle kunstnere har ønsket at svare på alle spørgsmål.
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6.3 Kunstnerne
Kortlægningen har identificeret 1554 kunstnere i
Region Nordjylland. Heraf er 855 blevet interviewet
i et telefoninterview eller har afgivet besvarelse i et
spørgeskema per mail. Yderligere 72 var ikke interesseret i at deltage, mens det ikke har været muligt
at komme i kontakt telefonisk eller per mail til 627.
Alle er dog vurderet som relevante for kortlægningen.
Ud af de 855 kunstnere er der en lidt større andel
mænd end kvinder - henholdsvis 56 % og 44 %. Figur 6.5 viser aldersfordelingen af kunstnerne. Som
det ses, er fordelingen relativt jævnt fordelt over aldersgrupperne mellem 30 og 70 år, med det højeste
antal kunstnere blandt de 51-60 årige, mens der er

få kunstnere registreret over 70 og under 30. Det er
værd at bemærke, at der er et meget lille antal kunstnere registreret, der har anden etnisk baggrund end
dansk.
Genremæssigt fordeler kunstnerne sig (figur 6.6)
især indenfor genren billedkunst og formgivning,
samt også i høj grad indenfor musik. Herefter følger
med meget lavere andele scenekunst og litteratur.
For genrebetegnelsen gælder det, at der i interviewet
er spurgt til den primære genre. Et mindre antal respondenter (14) har her givet flere svar, men i opsamlingen af data er dette reduceret til ét svar ved at anvende den første af de angivne genrer.

Figur 6.6 - Kunstnernes fordeling på genre

Figur 6.5 - Kunstnernes aldersfordeling
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Figur 6.7 - Kunstnernes fordeling på genre i kommunerne
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Fordeling af kunstnere indenfor de forskellige genrer i hver enkelt kommune er vist på kortet (figur
6.7).
Som det fremgår, er der betydelige forskelle kommunerne imellem. Det er dog især billedkunst og formgivning samt musik, der er interessante, idet de andre genrer repræsenteres af få kunstnere i de mindre
kommuner, hvorfor usikkerheden er betragtelig. Rebild og Aalborg kommuner har en stor andel af mu-
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sikere. Omkring halvdelen af de registrerede kunstnere ligger indenfor denne kategori. Musikken har
kun en lille andel af kunstnerne i kommuner som
Thisted og Brønderslev. Aalborg har også den højeste andel indenfor scenekunst.
Mange af kommunerne har høje andele indenfor billedkunst og formgivning; Særligt Thisted, Brønderslev, Frederikshavn og Vesthimmerland. Indenfor
litteratur ligger Jammerbugt og Morsø højt.

KULTURAK TØRER

Kunstnerne blev ligeledes spurgt, hvordan de er blevet uddannet indenfor deres kunstart. Svarene er
vist i figur 6.8. Det mest almindelige svar er autodidakt, og i næsten ligeså høj grad videregående uddannelse, med henholdsvis 42 % og 37 % af kunstnerne. Desuden er kurser også ret almindelige som
primær uddannelsesbaggrund.

Figur 6.8 - Uddannelse inden for kunstens verden*
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* Nogle kunstnere har angivet mere end én uddannelse.
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Kunstnernes uddannelsesniveau kan fordeles i forhold til deres tidsforbrug, det vil sige, om de arbejder fuldtid, deltid eller i fritiden med deres kunst
(figur 6.9). Indenfor gruppen af kunstnere med de
respektive tidsforbrug er der angivet andel af uddannelser, der i alt giver over 100 %. Det skyldes, at nogle kunstnere angiver mere end en uddannelsesform.
Det gælder særligt de kunstnere, der har angivet et
tidsforbrug på ’andet’, idet de i gennemsnit har angivet 1,3 uddannelser per kunstner. (’Andet’ dækker her over, at kunstneren vurderer, at det svinger
meget, hvordan meget tid vedkommende bruger på

sin kunst). Der er dog tale om få kunstnerne, hvilket
øger usikkerheden af resultaterne.
Videregående uddannelser indenfor kunst er mest
almindelig indenfor kunstnere på fuldtid og på ’andet’. Fritidskunstnere har den mindste forekomst af
dette. Her er halvdelen autodidakte, mod 40 % for
både del- og fuldtidskunstnere. Også kurser er meget almindelige blandt fritidskunstnere. Det er her
vigtigt at understrege, at uddannelsesbaggrund ikke
siger noget om kvaliteten i kunstnerens arbejde.

Figur 6.9 - Uddannelse inden for kunstens verden fordelt på kunstnernes tidsforbrug
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Figur 6.10 - Opstartsåret for organisationer og
sammenslutninger
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6.4 Øvrige kulturaktører

120

100

Efter kunstnere er gruppen ’øvrige kulturaktører’
den gruppe med flest registrerede aktører. Gruppen
dækker over en række kategorier som biografer,
bands & orkestre, foreninger, kor & musik (herunder også forskellige ensembler), festivaler, kulturhuse, spillesteder, teater og revy, virksomheder og
andet. Se antal registeringer i kategorierne på s. 45.
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Kortlægningen har identificeret 676 indenfor denne gruppe. 299 har besvaret spørgsmål til databasen, mens seks ikke ønskede at indgå, og 371 ikke
var mulige at opnå kontakt til.
De forskellige aktører i kategorien har haft forskellig levetid, hvad der fremgår af figur 6.10. De fleste organisationer er af nyere dato, og generelt falder antallet af aktører i denne gruppe med alderen.
Der kan spores en forskel i de forskellige kategorier i gruppen, omend man skal være varsom med at
konkludere generelle tendenser ud fra det relativt
lave antal respondenter i hver kategori. For eksempel har bands & orkestre en overrepræsentation af
respondenter med opstartsår i 2000-2009 i forhold
til gennemsnittet. Her er der også startet flere foreninger, hvor der dog også er en del fra før 1950. Til
gengæld er der her startet betydeligt færre kor end
gennemsnittet.
Antallet af medlemmer veksler mellem organisationer uden egentlige medlemmer til aktører, der
repræsenterer hele kommunens befolkning. Fordeling af aktørerne efter medlemstallet er vist i figur 6.11. Næsten halvdelen af organisationerne har
over 40 medlemmer. Middelværdien ligger mellem
34 og 35 medlemmer. Bands & orkestre er altovervejende små, mens foreninger generelt har mange
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Figur 6.11 - Medlemstal for organisationer og
sammenslutninger
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medlemmer. Kor & musik og teater & revy er generelt middelstore, med kor og musik lidt mindre end
teatre.

53

Figur 6.12 - Øvrige kulturaktørers fordeling på genrer i kommunerne
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På kortet er vist gruppen ’øvrige kulturaktørers’ fordeling på genrer i kommunerne (figur 6.12). Genremæssigt dominerer musik. Næsten halvdelen af de
registrerede i gruppen ’øvrige kulturaktører’, der har
meldt ind med data, har angivet denne genre som
den kunstart, de virker inden for. Herudover er scenekunst mest repræsenteret med omtrent en femtedel.
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Det skal understreges, at det beskedne antal respondenter betyder, at en genre i nogle kommuner kan
fremstå med en stor repræsentation, idet der kun
skal få til for at udgøre en stor andel.
Gruppen ’øvrige kulturaktører’ indeholder de aktører, der står for organisationen af kulturlivet og står
bag en række arrangementer, lige fra Kulturnatten
til lokale foredrag. Figur 6.13 viser, hvor mange ar-
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Figur 6.14 - Placeringen af afholdte arrangementer

Regionale
19%

Mellem 16 og 50
17%
Over 50
5%
Ingen
4%

KULTURAK TØRER

Figur 6.13 - Antal afholdte arrangementer per år
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rangementer aktørerne afholder om året. Det er kun
de færreste, der slet ingen arrangementer afholder
og også meget få, der afholder over 50 om året. Over
to tredjedele afholder fem eller færre, mens cirka en
tredjedel af respondenterne afholder mellem 6 og 15
arrangementer. Foreninger afholder ofte ret få arrangementer, mens aktører som kulturhuse og spillesteder afholder et stort antal arrangementer hvert
år.

Arrangementerne afholdes langt overvejende i lokalområdet, som det fremgår af figur 6.14. Derefter
følger henholdsvis arrangementer andre steder i regionen, og endelig udenfor regionen. Det er altovervejende bands & orkestre og kor & musik, der afholder arrangementer udenfor lokalområdet, mens
festivaler ofte er af lokal eller regional karakter.
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En del af aktørerne i gruppen er organisationer, der
har brug for midler eller arbejdskraft for at eksistere. Flertallet benytter sig af frivillige. Derudover er
der forskellige indtægtskilder. Idet gruppen er sammensat af ganske forskellige typer af aktører, er indtægtsgrundlaget gennemgået separat for de største
kategorier: Foreninger, kor & musik, teater & revy,
festivaler, bands & orkestre.

Foreninger har et relativt bredt indtægtsgrundlag,
men indeholder også aktører af forskellig størrelse
og type. Den største indtægtskilde er medlemskontigenter, som for over halvdelen af foreningerne i høj
eller nogen grad udgør økonomien. Herefter følger
entré og billetsalg samt fonde, legater og sponsorater. Offentlig tilskud er mindre udbredt, med kommunen som den fl ittigste bidragsyder, efterfulgt af
henholdsvis stat og region.

Figur 6.15 - Indtægtskildernes betydning for foreningernes økonomi
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Figur 6.16 - Indtægtskildernes betydning for kor & musik
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Indenfor kategorien kor & musik var der 54 af de registrerede aktører, der meldte data ind. Indtægtsprofi len her ligner indtægtsprofi len for foreninger - dog
er der lidt større vægt på medlemskontigenter. Kommunalt tilskud er lidt mere anvendt, mens legater
og lignende er mindre benyttet. Alt i alt dominerer
medlemskontigenterne klart, mens tilskud fra stat
og region er sjældne. Forklaringen er, at det ikke er
lovgivningsmæssigt muligt at give tilskud fra stat og
region.

Billedet skifter i kategorien teater & revy. Disse hviler i langt højere grad økonomisk på entré og billetsalg, efter deres eget udsagn. Støtte fra stat og region
er dog på samme niveau, hvor kun cirka 15 % vurderer, at disse udgør aktørens økonomiske grundlag
i nogen eller høj grad. Til gengæld oplever op mod
fire ud af ti legater og lignende som væsentlige, og
lidt flere finder kommunale tilskud væsentlige. Medlemskontigenter spiller ingen væsentlig rolle i denne
gruppe.

Figur 6.17 - Indtægtskildernes betydning for teater og revy
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Figur 6.18 - Indtægtskildernes betydning for festivaler
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Festivaler funderer i endnu højere grad end teatre
deres økonomi på billetsalg. Næsten ni ud af ti angiver dette som et vigtigt grundlag, mens de andre fem
indtægtskilder alle ligger som nogle af de lavest rangerede indtægtskilder, i forhold til de første tre kategorier. Støtte fra legater, sponsorater og fonde, samt
kommunal støtte er de næstvigtigste for festivalerne.
Bands & orkestre udgør den sidste gruppe. De skiller sig ud fra de andre kategorier ved kun i meget begrænset grad at angive indtægtskilder - svaret ’slet
ikke’ dominerer i forhold til alle indtægtskilders betydning for økonomien. Entré og billetsalg er den
mest betydende. Hertil kommer flere aktører, der har
angivet honorar for arrangementer som en indtægtskilde.
Det skal understreges, at nogle af disse grupperinger, særligt de tre sidstnævnte, teater & revy, festivaler, bands & orkestre, har få respondenter. Det giver
en statistisk usikkerhed, hvorfor der ikke kan laves
generaliseringer på baggrund af de forhåndenværende data.

Figur 6.19 - Indtægtskildernes betydning for bands & orkestre
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6.5 Et unikt datagrundlag der kan leve videre
Kulturanalysen er et unikt videngrundlag, som med
fordel kan udvikles i årene, der kommer. Ambitionen
er, at Kulturaktørdatabasen kan blive et dynamisk
redskab både for Region Nordjylland, de 11 nordjyske kommuners kulturforvaltninger, men også med
mulighed for at kulturaktørerne kan bidrage til og
tilgå databasen.

Databasen giver på den måde nogle politisk-administrative fordele. Den giver også muligheder for at
bidrage aktivt til det nordjyske kunst og kulturliv,
hvis databasen sammentænkes med en platform eller portal, som kunstnere og andre kan bruge, både
i forhold til kontakt med kommune og region, men
også til kontakt og netværksdannelse kulturaktørerne imellem. Ved at inddrage kulturaktørerne og mo-

Region Nordjyllands
kulturkontor

Kulturforvaltningerne

Kulturaktører

Det kan sikres med en løbende udvidelse og opdatering af databasen, at det til hver en tid er muligt
at få et overblik over antallet af kunstnere og andre
aktører i det nordjyske kulturliv. Databasen giver
mulighed for, at kulturforvaltningerne og Region
Nordjylland for eksempel en gang om året vil kunne
udgive opdateret statistik af det nordjyske kulturliv fra databasen. Er der kommet flere musikere til
landsdelen? Hvordan er balancen mellem de yngre og de ældre kulturaktører? Hvordan fordeler de

nordjyske kunstnere sig geografisk på kommunerne? Og så fremdeles.

Niveau 1:
Platform for kommunikation, synliggørelse og netværksdannelse
Niveau 2:
Vidensbase
Niveau 3:
Dataværktøj til årlige opgørelser
Figur 6.20 - Figuren illustrerer de forskellige aktørers udbytte af Kulturaktørdatabasen
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tivere dem til at bruge databasen, vil det lette processen med at holde databasen opdateret.
Databasen kan på den måde blive et værktøj, som
udvikles og styrkes år for år. I det følgende afsnit beskrives en proces for, hvordan det kan opnås.
6.5.1 Gode råd til at få en levende, dynamisk database og kommunikationsplatform
Det store spørgsmål er, hvordan Kulturaktørdatabasen og al den viden, der ligger heri sikres et liv efter Kulturanalysens offentliggørelse. Hvordan får
kulturaktørerne og kulturkonsulenterne glæde af al
den viden, der er indsamlet? Hvis den viden, der ligger nu om kulturområdet i Nordjylland, skal nå ud
og gøre en forskel for kulturaktørerne og samtidig
blive så retvisende som muligt og generere en viden,
som politikere og embedsmænd kan lære af, så skal
Kulturaktørdatabasen fortsat udbygges og vedligeholdes. I de følgende punkter gives nogle anbefalinger til det videre arbejde med databasen.
1. Fastlæg organisation og tovholder
Første skridt er en afklaring af, hvor Kulturaktørdatabasen bør forankres organisatorisk. Hvem har
ansvaret for, at den lever videre? Ligeledes skal der
tages stilling til, hvordan dens udvikling og vedligeholdelse finansieres. Her er det oplagt at indtænke Kulturaftale Nordjylland, der allerede udgør en
samlende ramme i landsdelen. Det bør udnyttes, at
Nordjylland har været i stand til at samarbejde konstruktivt på kulturområdet, hvilket der netop giver
mulighed for at løfte et sådant større projekt.

tuelt indgå i en større indsats. I denne fase skal indgå overvejelser om, at kulturaktører ofte føler sig
udnyttet, hvis de ikke honoreres som andre konsulenter for deres tid og idéer.
3. Fastlæg ambitionsniveauet
Viden er vigtig for at kunne tage beslutninger, hvis
man er politiker eller embedsmand. Kulturaktører
har også behov for viden om nordjyske ligesindede,
eller måske finde frem til, hvilke projekter der støttes lige nu i kommunen eller Kulturaftale Nordjylland.
Det skal derfor afklares, hvad Kulturaktørdatabasen skal kunne, og hvem der skal være den primære
målgruppe. Det er også vigtigt at faslægge, hvilken
strategi og handlingsplan den skal implementeres
efter.
4. En åben og en lukket del
Alle kortlægningens informationer er samlet i Kulturaktørdatabasen, og det er dermed muligt at koble
informationerne til en hjemmeside og gøre dem tilgængelige, så alle i princippet kan tilgå og få glæde
af dem. En åben del af databasen vil give adgang til efter tilsagn - at se kulturaktørens kontaktoplysninger, link til hjemmeside og lignende. Den lukkede
del vil blive opdateret med data om kulturaktørens
personlige oplysninger, som uddannelse, primære
indtægtsgrundlag med mere, som det er kortlagt i
Kulturanalysen. Den lukkede del bruges til statistik
og opgørelser. Den åbne del vil kunne udvikles til en
decideret kommunikationsplatform m.m. (se tekstboks på side 62).

2. Nedsæt brugergruppe
Det er vigtigt at få potentielle brugere af Kulturaktørdatabasen samlet til idéudvikling i forhold til,
hvordan databasen kan udvikles, opdateres og even-
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5. Løbende opdatering
Hvordan bliver kulturaktørdatabasen og eventuelt
en tilhørende portal opdateret, anvendelig og dyna-
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misk? Målet er, at den hele tiden er i bevægelse. Databasen er et værktøj, som p.t. ikke er fuldendt, og
som bør udvikles over de kommende år. Bolden skal
rulle videre - og kulturaktørerne vurderes til at være
de mest oplagte til at være de primære bærere af udviklingen. Det er dem, der har fi ngeren på pulsen. En
database kan hurtigt blive forældet og dø, hvis den
ikke bevidst og aktivt holdes i live og interessant.
Men hvad skal der til for, at kulturaktørerne bruger
tid på at opdatere deres profi l m.m.? Teknisk set er
det nemt at sende en e-mail en gang om året og bede
dem aktivere deres profi l for det kommende år.

temamøder eller kurser, eller noget helt tredje.
Brugergruppen bør give bud herpå.
7. Løbende synlighed af portalen
– PR og kommunikation
Der ligger et arbejde i at sikre Kulturaktørdatabasen synlighed især overfor nogle af de kulturaktører, som har vist sig svære at kortlægge, fx kor, bands
samt talent- og vækstlaget på kulturområdet. Desuden kan kommunerne og regionen i deres daglige
arbejde sikre, at kunstnerne bliver introduceret til
portalen.

6. Hvad er motivationen for kulturaktørerne til at
bruge og bidrage?
Det er Kulturaktørdatabasens største udfordring at
sikre ejerskab og nysgerrighed nok til, at den bliver
vedligeholdt og skaber merværdi for mange forskellige aktører. En række bud på en motivation er:
■ Databasen er den første af sin slags i Danmark,

og der er mange muligheder i den.
■ Man skal som kulturaktør se, at du bliver ”opda-

get” og bliver synlig, at det kan svare sig at bruge
lidt tid på at holde sin profi l opdateret. Desuden
kan det give mulighed for at finde faglig sparring
og samarbejdspartnere, aftagere og lette adgangen til de offentlige kulturinstanser.
■ Kulturaktøren skal være registreret i databasen

for at kunne søge kommunale og regionale midler. Pisk eller gulerod?

Inspirationscase: CIDS
CIDS - Creative Industries Develop
ment Service i Manchester er en erhvervsfremmeorgan
isation for de kreative
erhverv. CIDS har målrettet iværksæ
tterrådgivning, netværk sarr angementer, m.v. Et vigtigt
redskab hos CIDS for at
skabe synlighed for de kreative erhv
erv samt netværk mellem
dem og andre erhvervsvirksomheder
er Manchester Creative
Annual - som er De Gule Sider over
Manchesters kunstnere
og kreative virksomheder. Den kan
tilgå s via CIDS hjemmeside. På hjemmesiden er også samlet
en over sigt over relevante netværk, arbejdsfællesskabe
r, uddannelsesmuligheder,
fonde og finansieringsmuligheder.
Derudover har de kreative
virksomheder mulighed for at annonce
re efter medarbejdere
og samarbejdspartnere.
www.cids.co.uk

■ Der kan være en ’belønning’ ved at være med i

databasen og holde en profi l opdateret. For eksempel direkte invitation til faglige, relevante
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for kulGode idéer fra nordjyske kulturaktører til hvordan Kulturaktørdatabasen kan blive et aktiv
databaturlivet. På fem workshops rundt om i regionen, blev det blandt andet diskuteret, hvordan
de fem
sen kan udvikles og skabe værdi for kulturlivet. Den idé, der høstede mest anerkendelse på
mange tilworkshops, var at lave en nordjysk Kulturpor tal, hvor Kulturaktørdatabasen blot er én af
bud til kulturaktørerne, og hvor publikum også kan finde interessante oplysninger.
Kulturpor talen kan indeholde :
■ Kulturaktørdatabasen – bør have et mere klin-

gende navn, men er i princippet kulturaktørernes De Gule Sider. Her kan foreninger,
kunstnere eller et kor opdatere sine kontaktoplysninger, lave link til hjemmeside, arrangementer, myspace, og meget mere. Kun fantasien sætter grænser.
■ Wikipedia over nordjysk kulturliv.
■ Kulturdating/Speed-dating/parring mellem

kunstnere og erhvervsliv – en del af portalen
har fokus på at skabe kontakt mellem kulturlivet og erhvervslivet.
■ Projektbank – her kan erhvervslivet søge ef-

ter kunstneriske og kreative kompetencer, eller
kulturaktører kan søge efter projektpartnere
o. lign. Under dataindsamlingen har diverse kulturaktører givet udtryk for, at de gerne
fandt frem til andre, der ville lave projekter.
■ Web-TV, små reportager fra nordjysk kulturliv.
■ Portalen som portalernes hub! Kulturpor talen
kan samle RSS-feeds (korte nyheder) fra andre
portaler og relevante hjemmesider – for eksempel fra dmf.dk, frii.dk, nitusind.nu og mange flere. Brugergruppen bør give input hertil.
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■ Kommunerne/regionen kan annoncere ansøg-

ningsfrister, udbud om udsmykningsopgaver
m.m. De får adgang til et større netværk og
kan nå flere kulturaktører. De vil undgå at få
skudt i skoene, at det altid er de samme, der
bliver tilgodeset.
■ Portalen vil kunne være en platform for en

bedre koordinering af kulturtilbud og mere
synlighed – især for de små arrangementer –
og nå publikum på tværs af kommunegrænser.
■ Opret eventuelt et editorial board – der sætter

kriterier for, hvem der kan oprette sig på portalen.
■ Dialog-/kr itiskforum – Nordjylland mangler

et journalistisk kritisk talerør om kunsten for
kunsten i Nordjylland. Idéen om et nordjysk
kritisk Kulturmagasin som en udbygning til
portalen, der kan skabe synergier, blev derfor
bakket op.
■ Det er vigtigt i forbindelse med portalen at

overveje, hvordan de helt unge nås, da de ofte
er ihærdige brugere af flere typer medier. Bør
der sikres eksklusivitet? Bør og kan portalen
favne alle kulturaktører?

KULTURAK TØRER

6.6 Hovedudfordringer og anbefalinger
Kulturlivet er en sektor, hvor der kun i meget lille
grad er et samlet overblik. Manglende viden gør det
svært at danne overblik og foretage prioriteringer fra
politisk side, ligesom både aktører i og udenfor det
kunstneriske miljø kan have svært ved at finde frem
til de rigtige personer og kontakter.
Det anbefales at...
1. Sikre en forankring af Kulturaktørdatabasen, så
den kan vedligeholdes og løbende opdateres, og
dermed til enhver tid være en vidensbank for kulturaktører og kulturforvaltninger.
2. Med udgangspunkt heri lave en offentlig tilgængelig del, som kan medvirke til at synliggøre
kulturlivets aktører og skabe kontakter mellem
kunstnere, arrangører, aftagere, publikum og de
offentlige instanser.
En portal for aktørerne i kulturlivet kan med andre
ord være en snitflade mod offentligheden, som udgør publikum og aftagere, og kan derved forbedre
kulturlivets synlighed. Den kan også være et praktisk element i relationerne mellem kunstnere, foreninger og lignende og de offentlige instanser, og
endelig kan den medvirke til kontakt og faglig sparring kulturaktørerne imellem.
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TITEL

07

Kulturområdet har sine egne dynamikker, der skal være til stede for
at sikre aktivitet og fremdrift. De er
i Kulturanalysen identificeret til at
være:
- Økonomi, finansiering og afsætning
- Kompetenceudvikling og forretningsforståelse
- Synlighed og eksponering
- Kunstnerisk udvikling
- Fødekæde og talentudvikling
- Fysiske faciliteter
- Samspil mellem kulturaktører og
kulturafdelingerne
I dette kapitel ses nærmere på de
nordjyske forhold.
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7.1 Kulturområdets økonomiske fundament
Kulturområdet er som alt andet afhængigt af et
økonomisk fundament for at udvikle sig. Kulturområdet finansieres delvist gennem offentlige midler/
tilskud og delvist gennem afsætning til forbrugere
af kunsten, herunder uddannelsesinstitutioner, private og offentlige aktører og privatpersoner (inklusive turister).
Som følge heraf vil de efterfølgende tre underafsnit
omhandle henholdsvis kulturens økonomiske aktivitet, kunstnernes indtægtskilder og kulturens aftagere.
7.1.1 Kulturens økonomiske aktivitet
Det samlede aktivitetsniveau på kulturområdet i
Danmark (se ring A i figur 7.1) er sammensat af aktiviteter, der er organiserede og dermed fi nansierede
af private eller offentlige aktører og uformelle aktiviteter, der gennemføres på frivillig basis for eksempel
mindre festivaler, revyer og byfester.
Størrelsen af den uformelle økonomi på kulturområdet formodes at være betydelig, men den kan ikke
uden videre opgøres. Det betyder, at det samlede
økonomiske aktivitetsniveau på kulturområdet ikke
kendes præcist. Der er for eksempel ikke noget sted
overblik over, hvor meget økonomisk værdi al den
frivillige arbejdskraft m.v. udgør inden for kulturområdet.
Det samlede private og offentligt finansierede aktivitetsniveau (ring B) på kulturområdet ser bort fra
den uformelle økonomi og medtager derfor kun organiserede aktiviteter, der støttes af offentlige eller
private aktører.
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Udfordringen er her, at størrelsen af den samlede
private finansiering er ukendt: Det er muligt at danne sig et overblik over omfanget af privat finansiering i form af drift, donationer, sponsering og anden
økonomisk støtte til større institutioner og begivenheder, men der er ikke noget sted overblik over den
store mængde mindre institutioner og arrangementer, der fylder meget specielt i en regionaløkonomisk
sammenhæng.
Det samlede offentligt finansierede kommunale aktivitetsniveau (ring C) kan derimod opgøres præcist
og opdeles efter om aktiviteten finansieres af staten,
via tipsmidlerne eller af kommunerne selv.
Aktivitetsniveauet måles som de samlede kommunale bruttoudgifter til kulturformål inklusive tilskud fra staten og tipsmidlerne samt andre indtægter i form af for eksempel entréindtægter og
brugerbetaling i kommunale institutioner, men ikke
tilsvarende indtægter i selvejende institutioner, der
modtager kommunalt driftstilskud eller drives for
private midler.
Det kommunalt finansierede aktivitetsniveau (ring
D) er den del af aktiviteten, der fi nansieres via kommunale driftsbevillinger - det vil sige eksklusive tilskud fra stat, tipsmidler og andre indtægter.
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A - Samlet organiseret og uformelt økonomisk aktivitetsniveau

B - Samlet privat og offentligt
finansieret aktivitetsniveau

C - Offentligt finansieret kommunalt
aktivitetsniveau (bruttoudgifter)

D - Kommunalt finansieret
aktivitetsniveau (nettoudgifter)

Figur 7.1 - Forskellige begreber til kulturens økonomiske aktivitetsniveau

Af de to målbare begreber er de samlede kommunale bruttoudgifter (C) bedst egnet som indikator
for den økonomiske aktivitet i regionen på kulturområdet, da bruttoudgifterne modsat nettoudgifterne afspejler de samlede offentligt finansierede
kulturaktiviteter i kommunerne.
Valget af de kommunale bruttoudgifter som målestok indebærer en undervurdering af det økonomiske aktivitetsniveau på det organiserede kulturområde i Nordjylland, fordi tallene som nævnt ikke
indeholder den privat-finansierede del.
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Et mere dækkende mål for kulturens økonomiske
betydning vil kræve en kortlægning af omfanget af
den private finansiering i form af drift, donationer,
sponsering og brugerbetalingsindtægter.
Indtil en sådan kortlægning er foretaget, udgør de
kommunale bruttoudgifter den bedst mulige indikator for det samlede aktivitetsniveau på kulturområdet.
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Kategorien kultur omfatter anlæg; almenkulturelle
formål som børnekultur, festivaler, særudstillinger,
kulturprojekter, formidling; musikskoler og musikarrangementer; museer og teater.

De kommunale bruttoudgifter til kultur i Nordjylland
Den vigtigste kilde til opgørelse af de kommunale
bruttoudgifter er Indenrigs- og Socialministeriets
opgørelse over ”De kommunale nøgletal”. Kulturministeriets ”Kulturpengene/Regnskab” opgør de
samlede offentlige udgifter til kultur og idræt efter
finansieringskilde.

Ved sammenligninger på tværs af kommunerne skal
der tages forbehold for, at der kan forekomme variationer i, hvordan kommunerne vælger at kontere konkrete udgifter på det indberettede budget og
regnskab til Danmarks Statistik. Variationerne kan
forekomme for udgifter, som ligger i en ”gråzone”
med hensyn til, hvor de skal konteres.

Målt på bruttoudgifterne er de største kommunale
kulturaktivitetsområder:
■ Idræt
■ Folkebibliotekerne
■ Anlæg
■ Almenkulturelle formål; børnekultur, festivaler,

særudstillinger, kulturprojekter og formidling
■ Musikskoler og musikarrangementer
■ Museer

Tabel 7.1 viser de offentlige bruttoudgifter for 2008
og de budgetterede udgifter for 2009 per indbygger
til kultur, folkebiblioteker samt sport og fritid fordelt på henholdsvis hele landet og kommuner i de
fem regioner i Danmark.

■ Teatre

Opgjort som udgift på kulturområdet placerer kommunerne i Region Nordjylland sig som nummer 3
blandt de 5 regioner både i 2008 og 2009.

Statistikken er opdelt i tre hovedkategorier: Idræt,
folkebiblioteker og kultur.

Tabel 7.1 - Bruttoudgifter til kultur, folkebiblioteker og sport og fritid per indbygger i regionerne
kr/indbygger

2008 Regnskab
Kultur

2009 Budget

FolkeSport og Fritid Kultur
biblioteker*

FolkeSport og Fritid
biblioteker*

Kommuner i Region Syddanmark

735

408

1.211

632

415

1.192

Kommuner i Region Midtjylland

689

389

1.357

596

402

1.349

Kommuner i Region Nordjylland

540

404

1.229

510

410

1.210

Kommuner i Region Hovedstaden

522

579

1.541

492

590

1.550

Kommuner i Region Sjælland

502

467

1.190

441

482

1.192

Hele landet

605

463

1.342

540

474

1.337

Kilde: www.noegletal.dk - Indenrigs- og Socialministeriet, hentet d. 2. september 2009.
Anm.: Udgifter til folkebiblioteker er nettoudgifter per indbygger. Da staten kun finansierer ca. 2 pct. af de samlede udgifter til folkebiblioteker,
svarer nettoudgifter per indbygger stort set til bruttoudgifter per indbygger.
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Som vist i tabel 7.2 forekommer der en markant variation i udgifterne til kultur i de forskellige kommuner inden for Region Nordjylland. Det indikerer
kulturens forskellige økonomiske aktivitetsomfang i
kommunerne i regionen, men kan dog ikke nødvendigvis direkte og udelukkende tolkes, som forskellig
politisk prioritering af kulturområdet. Det må formodes, at kommunernes størrelser, befolkningssammensætning, erhvervsprofi l m.v. også har en indflydelse herpå.
Tabel 7.2 viser bruttoudgifterne til kultur per indbygger i kommunerne i Region Nordjylland i 2008
og 2009.

Tabel 7.2 - Bruttoudgifter til kultur per indbygger
i kommunerne i Region Nordjylland
kr/indbygger

2008
2009
Regnskab Budget

Aalborg Kommune

784

717

Frederikshavn Kommune

568

570

Hjørring Kommune

532

515

Rebild Kommune

429

394

Thisted Kommune

407

418

Læsø Kommune

386

413

Mariagerfjord Kommune

367

349

Brønderslev Kommune

347

262

Morsø Kommune

322

338

Vesthimmerlands Kommune

307

311

Jammerbugt Kommune

251

256

Kommuner i Region Nordjylland

540

510

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

RAMMEBETINGELSER

Inden for kategorierne ”udgifter til folkebiblioteker per indbygger” og ”udgifter til sport og fritid per
indbygger” ligger kommuner i Region Nordjylland
henholdsvis nr. 4 og nr. 3 blandt de 5 i 2008 og 2009.

Generelt kan det på baggrund af ovenstående konstateres, at kommunerne i Region Nordjylland i forhold til landets øvrige regioners kommuner ligger på
en middelposition, hvad angår kommunernes udgifter til kultur per indbygger, og at høje bruttoudgifter (kr. 784 i 2008 og kr. 717 i 2009) per indbygger
til kultur i Aalborg Kommune er af stor betydning
for denne position. Frederikshavn Kommune ligger
næsthøjest i Region Nordjylland, hvad angår bruttoudgifter per indbygger til kultur og har et budget
der ligger over landsgennemsnittet i 2009. Ses der på
de resterende nordjyske kommuner ligger disse alle
under landsgennemsnittet i både 2008 og 2009.
På basis af ovenstående datamateriale tegner der sig,
isoleret set, et billede af relativ lav politisk prioritering af kulturområdet i regionens kommuner som
helhed. Udfordringen er hertil, at kommunerne typisk ikke har mange udviklingsmidler - de fleste er
møntet på drift, og at de regionale udviklingsmidler
er møntet på forholdsvis formaliserede kulturaktører. De mindre kulturaktører, der ikke er så professionaliserede, har derfor få steder at vende sig til for
støtte. Meget få midler kan betyde en stor forskel for
dem og det lokale kulturliv, de agerer i.
Det har været på tale at oprette en Regional Investeringsfond for det nordjyske kulturområde for at
imødegå behovet om flere udviklingsmidler. Kulturanalysens beregninger viser dog, at det ikke er realistisk med den nuværende situation at etablere en
fond. Se bilag D.

Kilde: www.noegletal.dk - Indenrigs- og Socialministeriet, hentet d. 2.
september 2009. Kategorien kultur omfatter anlæg; almenkulturelle
formål som børnekultur, festivaler, særudstillinger, kulturprojekter, formidling; musikskoler og musikarrangementer; museer og teater.
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Ideer til hvordan der kan tiltrækkes
flere kunstnere og kreativt udøvende
til Nordjylland
Kommentarer og idéer fra respondenter i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter, hvilke kommentarer der gik igen flest
gange.
eksem
■ Fysiske faciliteter stillet til rådighed. For

-

pel i form af kulturhuse, udstil lingslokaler eller
værksteder.

e–
■ Mere økonomisk sikkerhed for den enkelt
finansiering af kunsten og jobmu ligheder.

■ Bevar og om mulig t udvid de kreative uddan

nel-

sesinstitutioner.
ner■ Skab grobu nd for et synlig t kreativt kunst
miljø eller -koloni.
■ Mere markedsføring og PR på det kulturelle

om-

råde.
. Støt
■ Mind re centra lisering af kulturelle tilbud
det lokale.
skab
■ Sats på smal kultur. Tør at tage chancer og
fornyelse.
■ Fokusere på høj kvalitet inden for kunst.
■ Opprioritere og sikre det kulturelle liv, som

alle-

rede eksisterer, det vil gøre Nordjylland attraktivt
for andre kreativt udøvende i Danmark.
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1.2 Kunstnernes indtægtskilder
De nordjyske kunstnere er i varierende omfang tilknyttet institutioner, projekter og lignende, som får
del af de offentlige bruttoudgifter. Som beskrevet i
figur 7.1 er det samlede aktivitetsniveau på kulturområdet i Danmark dog noget mere vidtfavnende.
Et indblik heri kan fås ved at se nærmere på kunstnernes indtægtskilder.
De nordjyske kunstneres indtægtsgrundlag er en
kombination af flere indtægtskilder: Indtægter fra
kunstnerisk produktion, indtægter fra anden virksomhed (typisk andet lønmodtagerjob), offentlig
kunststøtte, arbejdslegater o.lign., dagpenge, overførselsindkomst og sponsorater fra virksomheder
og organisationer. Kunstnerne er som gruppe endvidere præget af, at nogle arbejder med kunst på fuldtid, mens andre arbejder med kunst på deltid eller i
fritiden.
I kortlægningen af kunstnere i Nordjylland har de
855 registrerede kunstnere oplyst, om de arbejder
med deres kunst på fuldtid, deltid og/eller i fritiden.
For næsten halvdelen af kunstnerne er kunsten et
fuldtidsjob, mens der for henholdsvis 24 % og 28 %
er tale om en deltids- eller fritidsbeskæftigelse, jf. figur 7.2.
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Figur 7.2 - Kunstnere inddelt efter tidsforbrug
De registrerede kunstnere har ligeledes svaret på,
i hvor høj grad deres indtægt afhænger af forskellige kilder. Fordelingerne kan ses i figur 7.3. Særligt indtægter fra kunstnerisk produktion og anden
virksomhed er af betydning. Således angiver 48 % af
kunstnerne, at indtægter fra kunstnerisk produktion bidrager til deres økonomi i høj eller nogen grad,
og 45 % angiver, at indtægter fra anden virksomhed
(typisk lønmodtager i andet erhverv) har betydning
i høj eller nogen grad. Indtægtskilder som offentlig
kunststøtte og legater, dagpenge og sponsorater har
kun betydning for et fåtal af kunstnerne (henholdsvis 5 %, 4 % og 2 %). 13 % (112) af kunstnerne har
endvidere oplyst, at de har andre indtægtskilder end
de oplistede. Af disse peger næsten to tredjedele på
pension eller efterløn.

Andet
3%
Fritid
28%

Fuldtid
45%

Deltid
24%

Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

Figur 7.3 - Kunstnernes forskellige indtægtskilders betydning for deres samlede indkomst
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

71

Figur 7.4 - Indtægtskilder for kunstnere med henholdsvis fuldtids-, deltids- og fritidsbeskæftigelse
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

Der er imidlertid en betydelig variation på indtægtskilderne, når man ser på kunstnere, der har forskelligt tidsforbrug til deres kunst. Figur 7.4 viser indkomstprofi len for kunstnere, der bruger henholdsvis
fuldtid, deltid og deres fritid på kunsten.
’Fuldtidskunstnernes’ indtægt afhænger i langt højere grad af indtægter fra kunstnerisk produktion:
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65 % svarer i høj grad, og yderligere 13 % i nogen
grad end det er tilfældet for kunstnere på deltid eller
fritid. For kunstnere på deltid er det 40 %, hvor indtægten i høj eller nogen grad afhænger af indtægter
fra kunstnerisk produktion, mens det for ’fritidskunstnere’ kun er et fåtal. Omvendt er afhængigheden af indtægter fra anden virksomhed i sagens
natur mindre for fuldtidskunstnerne, mens den for
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Figur 7.6 - Holdninger til adgangen til finansiering af kunst og kultur

deltids- og fritidskunstnere er henholdsvis 66 % og
63 %. For indtægtskilden overførselsindkomst skiller fritidskunsterne sig ud ved at have op mod en
femtedel, for hvem denne indkomstkilde i høj grad
er vigtig.

Ved ikke
16%

Undersøgelsen af kunstnernes indtægtskilder har
vist, at kunstnerne primært er afhængige af indtægter fra enten kunstnerisk produktion eller anden
virksomhed, og at offentlig kunststøtte, arbejdslegater o.lign. samt sponsorater fra virksomheder og organisationer kun udgør en mindre del af kunstnernes indtægtskilder.
Indtægtskildernes fordeling anses dog ikke nødvendigvis som optimal af de nordjyske kunstnere, hvilket bekræftes af den gennemførte holdningsundersøgelse, hvor de selvstændige kunstnere udgør cirka
halvdelen af det samlede antal respondenter. I holdningsundersøgelsen udtrykker 71,2 % af de selvstændige kunstnerne, at der i ringe grad eller slet ikke er
adgang til finansiering (figur 7.5).
Ses der på de nordjyske kulturaktører som samlet
gruppe, viser holdningsundersøgelsen, som angivet i
figur 7.6, et lignende billede.
Sammenlignes holdningsundersøgelsens resultater
med finansieringskilderne fremkommet i kortlæg-

Positiv holdning
16%

Negativ holdning
73%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

ningen tegner der sig et billede af, at de nordjyske
kunstnere (og øvrige kulturaktører) ikke synes, at
der er tilstrækkelig adgang til fi nansiering. Begrebet finansiering kan tolkes på forskellig vis, men det
må dog med udgangspunkt i Kulturanalysens øvrige resultater antages (se for eksempel afsnittet om
kulturens aftagere på næste side), at aktørerne efterspørger bedre muligheder for adgang til finansiering
gennem for eksempel flere jobmuligheder, større kritisk masse af publikum og bedre støttemuligheder.

Figur 7.5 - Holdninger til graden af adgang til finansiering af kunst og kultur for selvstændigt udøvende kunstnere
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Kulturens aftagere: Personniveau
Afsætning af kunstprodukter og kulturaktiviteter
er i høj grad knyttet til borgere og turisters kulturforbrug.
Holdningsundersøgelsen viser imidlertid, som vist i
figur 7.8, at de nordjyske kulturaktører i overvejende
grad har en negativ opfattelse af afsætningsmulighederne af kulturaktiviteter i Nordjylland.
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Figur 7.7 - Kulturblomsten: Kulturområdets aftagere
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ke konsulenter i offentlige

7.1.3 Kulturområdets aftagere
De nordjyske kunstnere er afhængige af, at der
eksisterer aftagere af deres kunst. Aftagere kan
både være i form af personer eller virksomheder/organisationer, der køber for eksempel et kunstværk,
en forestilling eller lignende, men også være i form
af arbejdspladser i det offentlige og det øvrige erhvervsliv.
Kulturblomsten (fig. 7.7) identificerer fire sektorer,
som er aftagere fra kunst og kulturlivet. De fire sektorer kan opdeles på to aftagerniveauer: personniveau
(borgere og turismen) og institutionsniveau (det
offentlige og erhvervslivet).

Erhvervslivet:
konsulent på kreative processer, produkter og fomgivning, m.v.

Kulturområdets
aftagere

Den offentlige sektor:
producent på kulturinstituioner,
uddannelser og projekter, udsmykningsopgaver; konsulent på
kreative processer og kulturprojekter, m.v.

Kilde: COWI
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Figur 7.8 - Holdninger til hvorvidt der er tilstrækkeligt med publikum/aftagere af kultur

Særligt kunstgenren scenekunst og til dels også kulturarv og kulturformidling kan fremhæves, som mere
positive med henholdsvis 64,6 % og 49,1 % af aktørerne, som i høj eller nogen grad mener, der er tilstrækkeligt med publikum (fig. 7.9).
Det skal nævnes, at nogle kulturaktører har fremhævet, at der særligt mangler publikum til de mere
smalle kulturtilbud.

Positiv holdning
34%

Negativ holdning
57%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Trods en generel overvejende negativ opfattelse af
omfanget af publikum blandt kulturaktørerne, er
den negative holdning dog ikke lige udbredt for alle
kulturgenrer.

For lidt publikum, der kan bidrage til indtægter i
form af for eksempel entréer, og på den måde generere mere omsætning og finansiering, er et forhold,
som er kritisk for udviklingen af kulturområdet. En
ændring kan dels bero på en adfærdsændring hos
kulturforbrugerne mod at øge og/eller ændre fordelingen af deres kulturforbrug. Større synlighed af
kulturaktiviteter gennem kommunikation og markedsføring er et andet parameter, der kan være medvirkende til at påvirke forbruget i en positiv retning.

Figur 7.9 - Holdninger til hvorvidt der er tilstrækkeligt med publikum/aftagere af kultur fordelt genrer
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En tredje mulighed ligger i at udvide det område, der
afsættes til. Ud fra holdningsundersøgelsen kommer
de nordjyske kulturaktørers primære aftagere eller
publikum i langt overvejende grad fra lokalområdet
eller regionen (figur 7.10).

Figur 7.10 - Geografisk fordeling af respondenternes aftagere/publikum
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Ved nærmere analyse fremgår det, at der kan anes en
forskel mellem, hvilken kulturgenre kulturaktørerne
tilhører, og hvorfra aftagerne af produkterne kommer. For scenekunst, musik samt kulturarv og kulturformidling er størstedelen af aftagerne primært
fra enten lokalområdet eller det øvrige Nordjylland,
mens billedkunst og formgivning adskiller sig ved, at
størstedelen af deres aftagere primært kommer fra
Nordjylland eller fra det øvrige Danmark uden for regionen.

35%

Samlet kommer størstedelen af alle kulturaftagere
fra lokalområdet. Det betyder i teorien, at der er potentiale i at tænke geografisk ud over lokalt og regionalt publikum, selvom det kan være svært at konvertere til praksis.
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Det tiltrækkende ved at forsøge at udvide det geografiske aftagerområde styrkes endvidere af, at nordjyderne overordnet set har et lavere kulturforbrug
end de øvrige landsdele, som beskrevet i det efterfølgende.

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Tabel 7.3 - Geografisk fordeling af kulturgenrernes aftagere/publikum
Hvorfra kommer aftagerne af dine produkter
Primært fra mit
lokalområde
Scenekunst
Billedkunst og formgivning
Musik
Kulturarv og kulturformidling

27
55,1%
30
22,2%
35
41,7%
35
53,8%

Primært fra Region Primært fra DK,
Primært fra
Total
Nordjylland
uden for RN
udlandet
20
1
1
49
40,8%
2,0%
2,0%
100,0%
51
47
7
135
37,8%
34,8%
5,2%
100,0%
32
13
4
84
38,1%
15,5%
4,8%
100,0%
18
12
0
65
27,7%
18,5%
,0%
100,0%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Nordjylland ligger i top 3 blandt de 8 geografiske områder inden for besøg på eller brug af klassisk koncert, cirkus og Zoo/dyrepark. Til gengæld rangerer de
lavest af de 8 geografiske områder indenfor besøg
på eller brug af biograf, teater, bibliotek, forlystelsespark/tivoli og statsligt eller lokalhistorisk arkiv. Samtidig ligger de næstlavest rangeret indenfor områder

RAMMEBETINGELSER

De nordjyske borgeres kulturforbrug
Ifølge undersøgelsen ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004” af Trine Bille (tabel 7.5 på næste
side), ligger Nordjylland omkring landsgennemsnittet på spørgsmålet, om nordjyderne har deltaget i
”mindst en kulturaktivitet” inden for det seneste år,
men samtidig rangerer de kun som nummer 6 ud af
de 8 geografiske områder, undersøgelsen er opdelt i.

relateret til besøg på eller brug af rytmisk koncert, anden slags museum end kunstmuseum og bymiljøer.
I nedenstående tabel 7.4 er Nordjyllands procentvise afvigelser fra landsgennemsnittet oplistet. Tabellen viser, at udover de tre områder, hvor Nordjylland ligger i top 3 (klassisk koncert, cirkus og Zoo/
dyrepark), ligger Nordjylland også omkring gennemsnittet indenfor besøg på akvarium og foredrag/
debatarrangement. Det kan bemærkes, at de områder, som Nordjylland ligger top tre i, ikke i forhold
til gennemsnittet, giver området en speciel høj score. Undtagelsen heraf er kategorien klassisk koncert,
hvor spredningen er lidt større.

Tabel 7.4 - Besøg indenfor det seneste år fordelt på procentvise afvigelser fra landsgennemsnittet
(Region Nordjyllands placering ifht. landsgennemsnittet)
Under (< 15 %)

Lidt under (5-15 %)

Omkring (+/- 5 %)

Lidt over (5-15 %)

- Biografen (½år)*
- Teater
- Forlystelsespark/ Tivoli
- Oplevelsescenter
- Kunstudstilling
- Kunstmuseum
- Anden slags museum
end kunstmuseum
- Bymiljøer
- Fortidsminder
- Kulturlandskaber
- Brugt statsligt eller
lokalhistorisk arkiv
- Sportsarrangement
som betalende tilskuer

- Rytmisk koncert
- Bibliotek
(min. hver 2. mdr.)
- Besøgt historiske
bygninger

- Mindst 1 kulturaktivitet
- Cirkus
- Zoo/dyrepark
- Akvarium
- Foredrag/ debatarrangement

- Klassisk koncert

Over (> 15%)

Kilde: COWI - på baggrund af ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004” af Trine Bille. Spg.: Har du været i biografen sjældnere end indenfor
det seneste halve år? - 28 procent flere har svaret ja til dette spørgsmål i Nordjylland end landsgennemsnittet.
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Tabel 7.5 Voksnes deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter efter tid, kulturaktivitet og landsdel i 2004
Alle dele
af landet

Nordjylland

Østjylland

Vestjylland

Sydjylland

Fyn

Sjæland, Lolland, Falster,
Bornholm

Hovedstadens forstæder

Hovedstaden

Mindst en kulturaktivitet

95,6

95,2 (6)

95,6

95,8

98,4

93,2

93,9

97,8

96,2

Har været til klassisk koncert inden
for det seneste år

12,1

13,4 (3)

11,1

6,4

10,8

15,5

10,7

10,3

18,2

Har været til rytmisk koncert inden
for det seneste år

38,1

33,8 (7)

42,1

40

35,8

33

36,4

34,9

45,8

Har været i biografen inden for det
seneste halve år

52,5

40,3 (8)

49,7

43,7

44,4

48,7

51,1

65,7

69

Har været i biografen sjældnere end
det seneste halve år

33,7

43,3 (2)

37

36,6

44,6

33,4

32

26,4

23,2

Har været på bibliotek mindst en
gang hver 2. måned

28,6

24,8 (8)

25,4

24,9

27,7

31,4

27,3

29,8

38,5

Har været i teater inden for det seneste år

37,4

27,8 (8)

34,6

30,8

35,1

33,9

36,1

52,8

45,3

Har været i cirkus inden for det seneste år

64,1

66,9 (2)

65,7

63,3

54,7

67,3

65,9

67

55,4

Har været i forlystelsespark/tivoli inden for det seneste år

49,7

36,3 (8)

42,4

37,6

45,9

43,2

51,5

65,9

68,3

Har været i oplevelsescenter inden for
det seneste år

25,1

21 (6)

24,4

20,6

14,2

25,9

25,9

31,8

28,6

Har været i Zoo/dyrepark inden for
det seneste år

37,1

37,4 (3)

35,1

29,7

35,2

47

36,1

37,4

39,7

Har været i akvarium inden for det
seneste år

20,3

19,8 (5)

23,2

16,8

24,9

20,9

18,2

21,9

18,3

Har været på kunstudstilling inden for
det seneste år

28,8

22,5 (5)

29,2

21,6

21

33,2

20,1

35,1

45,1

Har været på kunstmuseum inden for
det seneste år

27,5

21 (5)

27,4

20,7

20,5

26,7

20,8

33,5

45,5

Har været på anden slags museum
end kunstmuseum inden for det seneste år

29,2

23,1 (7)

31,4

19

28,5

35,7

30,6

30,8

31,6

Har besøgt historiske bygninger inden
for det seneste år

43,4

37,7 (6)

41,9

35

36,6

47,3

48

46,1

48

Har besøgt bymiljøer inden for det
seneste år

34

27,7 (7)

35,6

25,5

33,4

34,1

35,2

40,3

36,2

Har besøgt fortidsminder inden for
det seneste år

29

23,9 (5)

29,7

23

23,7

22,8

30,3

35,5

34,7

Har besøgt kulturlandskaber inden
for det seneste år

37,3

30,5 (6)

43,5

25,1

32,3

30,4

30,9

51,6

44,5

Har brugt statsligt eller lokalhistorisk
arkiv inden for det seneste år

4,6

1,5 (8)

4,9

2,3

7,9

7,6

4,1

3,8

7

Har været til sportsarrangement som
betalende tilskuer inden for det seneste år

25,9

21,9 (5)

28,2

35,5

19,2

19,5

20,8

32,8

26,9

Har været til foredrag/debatarrangement inden for det seneste år

26,4

26,6 (4)

31,3

31,3

32,4

24,4

24,7

25,1

19,3

Kilde: COWI - på baggrund af ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004” af Trine Bille.
(Tallene er baseret på 1830 repræsentativt udvalgte interviewpersoner over 15 år. De er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Resultaterne er i
procent og sat op så landsdelene kan sammenlignes).
* Tallet i parentes er Nordjyllandsplacering ifht. procentdel. Tallene er opgjort på landsdele.
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Det faktum, at nordjyderne i lavere omfang end andre landsdele deltager i udadvendte kulturaktiviteter, har en negativ effekt på størrelsen af kulturens
aftagere på individniveau. Kulturens aftagere på individniveau omfatter dog også personer, der ikke er
bosatte i Nordjylland, herunder turister.
Turismens kulturforbrug
Omkring 25 % af kulturaktørerne angiver (som anført i tabel 7.3), at aftagerne af deres produkter pri-

RAMMEBETINGELSER

I en række af kulturkategorierne er der en markant
forskel mellem de forskellige regioner. Den gennemsnitlige procentmæssige forskel mellem laveste og
gennemsnitlige besøgsandel ligger på 27 %, mens
den tilsvarende ligger på 32 % for den højeste. Grundet den store variation er Nordjyllands procentvise
afvigelse fra medianen oplistet i tabel 7.6. I sammenligning med ovenstående betragtninger ud fra gennemsnittet ser Nordjyllands placering i forhold til medianen noget mere positivt ud.

mært er bosiddende udenfor regionen. Herudover
må det også antages, at en andel af de resterende ca.
75 % også har aftagere udenfor regionen, selvom disse ikke er den primære aftagergruppe.
En efterspørgselsanalyse af VisitNordjylland fra
april 2008 viser (gennemført ved hjælp af webinterviews i Danmark, Norge og Sverige af personer
udtrukket fra TNS Gallups online paneler), at top
fem begrundelser for danskernes top-rangeringer af
Nordjylland i forhold til syv andre landsdele er:
1. På grund af naturen (24%)
2. På grund af Skagen (21%)
3. Der er en skøn/dejlig natur / man får gode/flotte/store naturoplevelser (19%)
4. På grund af strandene / der er gode/dejlige strande/sandstrande ( 9%)
5. Der er søde/venlige/pragtfulde/gæstfrie mennesker (6 %)

Tabel 7.6 - Besøg indenfor det seneste år fordelt på procentvise afvigelser fra medianen
(Region Nordjyllands placering ifht. medianen)
Under (< 15 %)

Lidt under (5-15 %)

Omkring (+/- 5 %)

- Biografen (½år)*
- Teater
- Forlystelsespark/ Tivoli
- Oplevelsescenter
- Anden slags museum
end kunstmuseum
- Bymiljøer
- Brugt statsligt eller lo
kalhistorisk arkiv

- Rytmisk koncert
- Bibliotek (min. hver 2.
mdr.)
- Besøgt historiske byg
ninger
- Kunstudstilling**
- Kunstmuseum**
- Fortidsminder**
- Sportsarrangement som
betalende tilskuer**

- Mindst 1 kulturak
tivitet
- Cirkus
- Zoo/dyrepark
- Akvarium
- Foredrag/ deba
tarrangement
- Kulturlandska
ber**

Lidt over (5-15 %)

Over (> 15%)
- Klassisk
koncert**

Kilde: COWI - på baggrund af ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004” af Trine Bille.
* Spg.: Har du været i biografen sjældnere end indenfor det seneste halve år? - 24 procent flere har svaret ja til dette spørgsmål i Nordjylland end
landsgennemsnittet.
** Forskelle ved median ifht. gennemsnit
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Bemærk, at ingen af de fem begrundelser omfatter
kulturområdet. Heller ikke de svenske eller norske
respondenter nævner kulturlivet eller attraktioner
som begrundelse for placering på ranglisten.
Selvom kulturområdet ikke synes at være en afgørende faktor for, at Nordjylland rangeres højt hos turister, kan det dog i forhold til afsætningen af kulturprodukter og besøgstal på kulturinstitutioner
såsom museer, gallerier m.v. konstateres, at de turister, der rent faktisk besøger Nordjylland, også gør
brug af kulturlivet i nogen grad. Hertil er diverse arrangementer, koncerter og events som for eksempel
Aalborg Karneval, Tversted Jazzydays, Harmonikamuseets årlige træf, Tordenskioldsdage i Frederikshavn og mange flere bekendt med at tiltrække både
én dags- og flerdagsturister til regionen. Omfanget
heraf er dog ukendt.
Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt et dækkende videngrundlag omkring koblingen mellem
kultur og turisme. En række spørgsmål ligger stadig
ubesvarede hen. Hvor stort er turismens samlede kulturforbrug? Hvilke alliancer eksisterer i dag mellem
kultur og turismeaktører, og hvad er resultatet heraf?
Hvilken merværdi giver kulturen til turismen og omvendt?
Inden for oplevelsesøkonomien anses kulturen som
et vigtigt parameter i branding af destinationer. Et
rigt kulturliv opfattes af flere som en vigtig drivkraft
i et kreativt, spændende og tiltrækkende bymiljø,
hvorfor der er grund til at antage, at selvsamme kulturliv har en positiv effekt på turismen. En nærmere
undersøgelse af grænseflader, alliancer m.v. mellem
kulturlivet og turismen er derfor af stor relevans.
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Inspirationscase:
Alliance mellem Kunst og Turisme
Kreative ferieophold og kunstnerpakker giver mulighed
for selvforkælelse, afkobling og fordybelse i den kunstneriske verden under et ferieophold. Kreative ferieophold er et stærkt eksempel på en erhvervsmæssig alliance mellem kunst og turisme.
Der eksisterer flere eksempler på alliancer mellem kunst
og turisme:
Eksempel fra Nordjylland:
Galleri Munken, som ligger i Jammerbugt Kommune
nær Løkken, giver turister mulighed for at komme på
male- og skulpturkursus under et ferieophold i et roligt
og naturskønt område, hvor overnatning og mulighed
for kunstnerisk udfoldelse er samlet på ét sted.
Et andet nordjysk eksempel er Glashuset i Aabybro,
hvor ejeren året rundt holder kurser af 2-3 timers varighed i fremstilling af glaskunst for både børn og voksne.
Eksempel fra det øvrige Danmark:
Kunstnergruppen Filippa, det Sønderjyske KunstHus
og Galleri + i Haderslev tilbyder sammen med Haderslev Turistbureau en Kunstnerpakke, der inkluderer
overnatning i området og dagsprogram i kunstens verden. Haderslev Turistbureau er gået sammen med lokale kunstnergrupper og gallerier om at skabe et program tilpasset den enkelte turist. Fokus for opholdet er
blandt andet inspiration til motiver, teknikker, mal sammen med kunstnere, opstart af egen kunstnergruppe
og/eller galleri og besøg på lokale gallerier.
Kilde: www.haderslev-turist.dk; www.visitjammerbugten.dk

Den offentlige sektor som aftager
Den offentlige sektor (stat, region og kommuner) har
flere roller i forhold til kulturområdet, herunder både
i forhold til økonomiske ressourcer, drift af kulturinstitutioner, strategisk planlægning, arbejdsplads for kulturaktører, aftager af kunstnerisk produktion, udviklingstiltag m.v.
Indenfor den offentlige sektor indgår kulturaktører,
blandt andet som producenter på kulturinstitutioner
og projekter, som konsulenter på kreative processer

RAMMEBETINGELSER

Kulturens aftagere: Institutionsniveau
På institutionsniveau kan særligt den offentlige sektor og erhvervslivet fremhæves som væsentlige aftagere, både som købere af kunstnerisk produktion og
som samarbejdspartner og arbejdsplads.

og kulturprojekter, og som undervisere på uddannelsesinstitutioner indenfor kulturområdet.
Uddannelsesinstitutioner samarbejder med kulturaktører på flere områder (figur 7.11). Samarbejdsrelationerne går ud over undervisningsaktivitet primært på projekter eller udstillinger. Kendetegnende
for de tre typer relationer er, at det oftest kun er undervisningsaktiviteter, der genererer en decideret
indtægt for kunstnerne.
En frekvensanalyse viser, at 255 ud af de i alt 370 deltagere i holdningsundersøgelsen (ca. 70 %) har angivet, at de samarbejder med uddannelsesinstitutioner
inden for kulturområdet. En klar overvægt af disse
uddannelsessteder er beliggende i Nordjylland, men
der er også nogle få respondenter, som har angivet

Figur 7.11 - Respondenternes type af samarbejde med uddannelsesinstitutioner indenfor kulturområdet
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et samarbejde med institutioner beliggende i Midtjylland, Københavnsområdet og i andre europæiske
lande. I forhold til de deltagere, som har kategoriseret
sig som selvstændigt udøvende kunstnere, ligner fordelingen det generelle billede i undersøgelsen (fig.
7.12).

Figur 7.12 - Beliggenhed for de uddannelssteder,
som de selvstændigt udøvende kunstnere samarbejder med
Midtjylland
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Frekvensanalysen viser med andre ord, at samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og kulturaktører forekommer og derfor må anses som en væsentlig
indtægtskilde for nogle kulturaktører i Nordjylland.
Som nævnt i afsnit 7.5 om fødekæde og talentudvikling er scenekunst, litteratur og billedkunst ikke repræsenteret ved en højere uddannelsesinstitution i
Nordjylland, og genererer derfor ikke samarbejdsrelationer eller arbejdspladser indenfor disse kulturgenrer i Nordjylland.
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En fremtidig undersøgelse af relevansen, nytten og
udbyttet af uddannelser i regionen indenfor disse fag
i forhold til parametre såsom publikum, arbejdspladser og andre samfundsøkonomiske effekter kan være
relevant at gennemføre.
Erhvervslivet som aftagere
Erhvervslivet er også en mulig aftager af kunst,
kunstnernes kompetencer eller som mæcen i form af
sponsorater til foreningslivet eller kulturinstitutionerne.
En samlet opgørelse viser, at over 80 % af deltagerne
i holdningsundersøgelsen ønsker mere samarbejde
med erhvervslivet, mens det er 60 % af deltagerne i
undersøgelsen, som rent faktisk samarbejder med
erhvervslivet. Primært dog i form af sponsorater.
Størrelsesorden af sponsoraterne kendes ikke.
Der er dog betydelig variation mellem de forskellige
kulturgenrer, kulturaktørerne tilhører, og hvorvidt de
samarbejder med erhvervslivet eller ej. Scenekunst
samt kulturarv og kulturformidling samarbejder i høj
grad med erhvervslivet. Billedkunst og formgivning
har også et større procentantal, som har svaret ”ja, de
har samarbejde med erhvervslivet”, men dog ikke så
suverænt som scenekunst samt kulturarv og kulturformidling. Musik er som genre den eneste, hvor den
største procentandel har svaret ”nej, har ikke samarbejde med erhvervslivet”.
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Figur 7.13 - Andel af respondenterne, der har samarbejdet med erhvervslivet, fordelt på genrer
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Blandt de selvstændigt udøvende kunstnere fordeler
det sig ligeligt mellem andelen af respondenter, som
samarbejder med erhvervslivet (49,2 %) og dem, som
ikke gør (50,8 %).

En samlet opgørelse viser (tabel 7.7), at knap 90 % af
de erhvervsvirksomheder, der samarbejdes med, er
beliggende i Nordjylland. Ses der særskilt på de enkelte kulturgenre er der dog inden for billedkunst
og formgivning også en række samarbejder med erhvervsvirksomheder i Midtjylland.

Tabel 7.7 - De samarbejdende erhvervsvirksomheders beliggenhed, fordelt på genrer
Fortrinsvist samarbejde med erhvervsvirksomheder fra:
Nordjylland Midtjylland
Scenekunst
Billedkunst og
formgivning
Musik
Kulturarv og
kulturformidling

36
97,3%
61
79,2%
35
94,6%
45
97,8%

1
2,7%
8
10,4%
2
5,4%
0
0,0%

Fyn
0
0,0%
1
1,3%
0
0,0%
0
0,0%

København
0
0,0%
3
3,9%
0
0,0%
1
2,2%

Europa
0
0,0%
3
3,9%
0
0,0%
0
0,0%

Lande uden
for Europa
0
0,0%
1
1,3%
0
0,0%
0
0,0%

Total
37
100,0%
77
100,0%
37
100,0%
46
100,0%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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I en nærmere beskrivelse af kulturaktørernes samarbejde med erhvervslivet (figur 7.14) opnår følgende
tre kategorier flest markeringer: Sponsorering af mit
arbejde, udstilling hos virksomheden og virksomheden bruger mine værker/produkter som personalegoder til sine medarbejdere.
Selvom omkring halvdelen af de udøvende kunstnere, der deltog i holdningsundersøgelsen, udtrykker, at de samarbejder med erhvervslivet (og primært
gennem sponsorering), har dette dog ikke en væsentlig betydning som indtægtskilde. Som tidligere
beskrevet, viste kortlægningen af 855 registrerede
kunstnere i Nordjylland, at sponsorater, som indtægtskilde kun er betydelig i høj eller nogen grad for
2 % af kunstnerne.

At sponsorater generelt ikke anses som en betydelig indtægtskilde, kan ifølge workshopdeltagere delvist begrundes med, at kunstnerne og andre kulturaktører oplever en hård konkurrence om de store
erhvervssponsorbeløb med idrætsaktører og andre
fritidsaktiviteter. Idrætten anses ikke kun konkurrent
i forhold til sponsorpenge, men også i forhold til tiltrækning af publikum. Således nævner nogle kulturaktører i holdningsundersøgelsen, at idrættens
store popularitet er en medvirkende faktor til en utilstrækkeligt publikumsstørrelse. Hertil skal dog nævnes, at andelen af nordjyske voksne, der har besøgt et
sportsarrangement som betalende tilskuer (tabel 7.4),
ligger under landsgennemsnittet.

Figur 7.14 - Respondenternes type af samarbejde med erhvervslivet
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Behov for to verdner der mødes
Som holdningsundersøgelsen også afspejler, har
kulturområdet i Danmark traditionelt været baseret på en arbejdsdeling, hvor det offentlige i form af
stat og kommuner generelt understøtter drift, anlæg
og markedsføring af kultur-, fritids- og idrætstilbud, og hvor den private sektor har koncentreret sig
om at opføre og drive attraktioner og servicefunktioner med et umiddelbart kommercielt potentiale
som feriecentre, temaparker, overnatningssteder, restauranter og kongres- og messefaciliteter. Som supplement har den private sektor nationalt og lokalt
involveret sig i en sponsorrolle typisk i forbindelse
med større events og aktiviteter indenfor kultur og
sport med et brandingperspektiv for øje.
Presset på kommunernes økonomi i retning af koncentration om de lovbundne velfærdsopgaver og det
private erhvervslivs behov for en mere oplevelsesbaseret forretningsudvikling underminerer imidlertid
den traditionelle arbejdsdeling, idet kommunerne
(og i et vist omfang staten) ikke længere har økonomisk råderum til at finansiere og drive deres traditionelle del af oplevelsesøkonomien. På den anden
side har den private sektor øget behov for at inddrage kreative elementer fra den kulturelle sfære i sin
produktudvikling, procesudvikling, medarbejderudvikling og konceptudvikling. Behovet rækker her
langt videre end det traditionelle markedsføringsog brandingbehov, som sponsorrollen tilfredsstiller.
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Det er vigtigt at bemærke, at kulturaktørerne i holdningsundersøgelsen giver udtryk for, at det ikke er
nemt, hverken at få kontakt til eller opnå samarbejdsflader med erhvervslivet. I tekstboksen er kulturaktørernes kommentarer hertil præsenteret.

Hvilke barrierer opleves der for mere
samarbejde med erhvervslivet?
Kommentarer og idéer fra respondenter i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter, hvilke kommentarer der gik igen flest
gange.
■ Mentale og værdimæssige modsætninger - kunst

og erhverv tænker diametralt modsat.
Forskellige miljøer. Taler ikke samme sprog.
■ Kunstnere mangler anerkendelse og erhvervslivet

mangler viden omkring, hvordan det kreative
potentiale kan bruges.
■ Finanskrisen.
■ Mangler ”kontaktformidling” eller kontaktbørs.

Tidskrævende at skabe kontakt.
■ Manglende realistisk forståelse fra erhvervslivet

for, hvad kunst koster.
■ Sport får flest sponsorpenge. Der er mange om

buddet.
■ Mangler viden om værdiskabelsen i samarbejder

mellem kunst, kultur og erhvervslivet.
■ Virksomheder har ikke kendskab til afskrivning på

kunst.
■ Vil ikke ”i lommen” på erhvervslivet.
■ Personlig tilbageholdenhed.
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Flere undersøgelser støtter op omkring fordelene
ved samarbejde mellem kulturaktører og det traditionelle erhverv, således har en britisk undersøgelse fra
2008 vist, at erhvervsvirksomheder, der samarbejder
med kreative erhverv, er mere innovative end virksomheder, der ikke gør4.
En analyse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen5 i 2008
kortlagde, at mange virksomheder forventer, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling - at virksomheder
bruger oplevelser strategisk i deres forretningsudvikling - vil blive et stadigt mere vigtigt konkurrenceparameter i årene fremover. Det handler om, at få
kulturområdet til at se, hvordan deres kompetencer
kan sælges ind til erhvervsvirksomhederne og på den
måde få et marked og afsætningsmuligheder.
Der er potentiale for en udbygning af relationer til
erhvervslivet fra kulturaktørernes side, dog kan de
konkrete kompetencer (inden for bland andet kommunikation og forståelse af hinandens forretningsområder) mangle hos begge parter til at skabe samarbejdet.
I Nordjylland havde pilotprojektet Kreative Alliancer i 2007 fokus på at dyrke samarbejdsrelationer
mellem nordjyske virksomheder og kunstnere og
nedbryde barriere. Det forsøges nu udviklet i et stort
tværregionalt Interreg-projekt, KIA, med Vestsverige
og Sydøstnorge. Det er en stor opgave, som kræver et
langt træk, da det er to vidt forskellige verdener, der
skal lære hinanden at kende og finde frem til, hvordan de bruger hinanden bedst.

7.1.4 Hovedudfordringer og anbefalinger
Finansierings- og afsætningsmuligheder er to helt
afgørende forhold, som skal udvikles på for at skabe
yderligere vækst og udvikling på kulturområdet. Det
er dog samtidigt to meget udfordrende forhold med
ingen lette løsninger. Kulturområdet vinder sjældent kampen om midler fra andre velfærdsområder.
Kommunerne har få kulturmidler til udvikling og
de regionale kulturpuljer er primært møntet på formaliserede partnerskaber. De små kulturaktører har
derfor trænge kår.
Der er brug for at tænke anderledes og se kunst og
kultur som et område med forskellige aftagere: Primært kulturforbrugerne i form af borgere og turister,
den offentlige sektor og dens kulturinstitutioner og
-projekter samt det brede erhvervsliv. For at nå disse forskellige aftagere har kulturområdet brug for at
tilegne sig nogle kompetencer, der gør dem i stand
til at blive mere synlige og skarpe på deres unikhed,
ydelse og værdi.
■ Det anbefales derfor, at kulturinstitutioner og

udøvende kunstnere gennem rådgivning og målrettede tiltag klædes bedre på til dialogen med
den private sektor. Virksomheder og andre private investorer i kultur ønsker at opnå en merværdi. Kulturaktørerne skal præcist kunne definere
og forklare, hvilken merværdi den pågældende
virksomhed eller privat person opnår gennem det
kulturelle tilbud.
■ Markedsforståelse, fundraising og branding

kendskab bør indbygges som fast element i de
kreative uddannelser. Der kan ligeledes med fordel etableres et skræddersyet iværksætterforløb
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4

”Creating Innovation - Do the creative industries suppoert innovation in the wider economy?”, NESTA (2008).

5

”Vækst via oplevelser”, EBST (2008).
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for kreative og kunstnere og fastlægges behov for
kreative iværksættermiljøer.
■ Det anbefales at sikre kulturaktører bedre kom-

petencer i PR og markedsføring og sikre relevante
kommunikationsplatforme. Det er problematisk
for kulturlivets afsætningsmuligheder, at nordjyderne generelt har et kulturforbrug og dermed
en efterspørgsel på området, der ligger under
landsgennemsnittet. Analysen viser i forbindelse
hermed, at kulturområdet oplever at være i hård
konkurrence med elitesport og breddeidræt – en
konkurrencesituation, som kulturlivet oplever
som svært at klare sig i.
■ Omfang og værdi af samspillet mellem kultur-

området og turismeområdet er ikke kendt, hvorfor det bør undersøges i forhold til, hvordan udviklingsmuligheder kan realiseres og kulturlivets
afsætning øges.
■ Som grundlag for en nærmere vurdering af stør-

relsen og indholdet af det uudnyttede potentiale
i den private sektor kan der med fordel gennemføres en systematisk kortlægning af den nuværende organiserede støtte fra virksomheder og
andre private til kulturlivet i Nordjylland.
■ Der bør sikres en bedre arbejdsdeling og samar-

bejde mellem kulturinstitutioner og kulturaktiviteter for at forhindre uhensigtsmæssig intern
konkurrence. Konkurrencen kan dreje sig om
for eksempel sponsorer og kommercielle sideaktiviteter som møde- og konferencevirksomhed.
Arbejdsdelingen kan sikres ved hjælp af samarbejdsaftaler eller resultatkontrakter for at undgå
”kannibalisering” af området.
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7.2 Kompetenceudvikling i forretningsforståelse
Afsætningsmuligheder for kunst og kulturprojekter
er essentielt i forhold til at mobilisere en øget indtægt og finansiering af kulturaktørernes aktiviteter,
hvad enten det er med udgangspunkt i koncertvirksomhed, events, udstillinger, unika, designs, undervisning, etc.
Konkurrencen er hård på markedet for kulturprodukter. Forrige afsnit viste, at der er potentiale for at
udvikle relationer til erhvervslivet. For at opnå dette
potentiale er der behov for, at kulturaktørerne udvikler deres markedsforståelse, iværksætterkompetencer og blik for at kunne sælge sig selv og sine produkter.
En svensk analyse fra 2005 har kortlagt, hvad det er
for specifikke kompetencer kunst og kulturområdet
med fordel kan tilegne sig6 :
-

-

-

Branchekendskab, i det der er andre forretningsgange i for eksempel musikbranchen end
inden for scenekunst.
Mentalitetsændring i forhold til, at det at tænke i forretning og at gøre brug af nogle forretningsmæssige redskaber ikke nødvendigvis betyder at give los på sine kunstneriske værdisæt.
Forretnings- og markedsføringsforståelse, da
det er vigtigt at vide, hvordan man som kulturaktør kan gøre sig synlig og tjene penge på sine
aktiviteter.

En undersøgelse fra 2007 konkluderer på baggrund
af en analyse af fire forskellige iværksættertilbud
til kunstnere og kreative, at iværksætterforløb eller
-kurser bør tage udgangspunkt i kulturaktørernes
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specifi kke behov og karakteristika. Forløbet skal være
skræddersyet indholdsmæssigt og didaktisk til denne
gruppe for at være relevant, og for at kulturaktørerne
kan identificere sig med det. Nogle af de positive sideeffekter ved et iværksætterforløb er både en kompetenceudbygning i forhold til salg, økonomi, markedsføring, men i høj grad også som en platform for
netværk og faglig inspiration. Det er relevant at tilkoble en mentor, der har både praktisk og faglig erfaring inden for de specifikke kulturbrancher7.
7.2.1 Hovedudfordringer og anbefalinger
De regionale workshops og holdningsundersøgelsen
viser, at en del nordjyske kulturaktører mangler forretningsforståelse og redskaber til at sælge sig selv
og deres kulturaktiviteter.
■ Det anbefales at undersøge muligheden for at

etablere et skræddersyet iværksætterforløb på
den ene side for udøvende kunstnere og den anden side for institutioner og organisationer. I den
forbindelse bør der indgås samarbejde med diverse fagforbund og uddannelsesinstitutioner. Fonden for Entreprenørskab, der er etableret af regeringen i vinteren 2009, bør undersøges for mulig
finansiering, etc.
■ Det anbefales at etablere en KulturKapacitet - en
person med tæt kontakt til vækstmiljøer og kulturlivet, der formår at tænke kommercielt og
samtidigt have blik og forståelse for kunstens og
kulturens værdisæt og potentiale.
■ På en evt. nordjysk kulturportal kan der med fordel formidles gode råd til at drifte og markedsføre
kulturaktiviteter, m.v. (se også kapitel 8 - Værktøjskassen for gode råd).

6

”Att leva på sin talang - kreatörers behov av entreprenörskap”, Gullander m.fl. (2005).

7

”Kreative iværksættere og den kommunale erhvervsfremmeindsats”, Bugge (2007).

Synlighed og eksponering er et afgørende parameter
for et mangfoldigt kulturudbud.

Figur 7.15 - Respondenternes holdning til om
markedsføringen af kulturtilbud er tilfredsstillende

Ved ikke
8%

7.3.1 Behov for styrket markedsføringsindsats
I den gennemførte holdningsundersøgelse blandt
nordjyske kulturaktører, er kulturaktørerne blandt
andet blevet spurgt om, hvorvidt de mener, at markedsføringen af kunst og kulturtilbud varetages tilfredsstillende i Nordjylland (figur 7.15).
Besvarelserne peger på, at ca. 32 % af respondenterne fordelt på fire forskellige kulturgenrer vurderer,
at behovet for markedsføring i høj grad eller i nogen
grad varetages tilstrækkeligt. 68 % vurderer, at behovet for markedsføring er opfyldt i mindre grad, ringe
grad eller slet ikke. Især musikområdet vurderer, at
markedsføringen er utilfredsstillende (figur 7.16).
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7.3 Synlighed og eksponering

Positiv holdning
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Figur 7.16 - Respondenternes holdning til om markedsføringen af kulturtilbud er tilfredsstillende,
fordelt på genrer
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I følge workshopdeltagerne handler udfordringerne
vedrørende markedsføring om tre hovedproblemstillinger:
■ Mangel på økonomiske ressourcer (markedsfø-

ring er dyrt).
■ Budskaberne drukner i informationsstrømmen

hos de potentielle brugere.
■ For få nordjyske journalistiske medier bidrager

til eksponering af nordjysk kunst, kulturtilbud
og kulturliv.
Der er forskellige opfattelser af, om kulturaktørerne kan se fordele i at markedsføre sig sammen (via
fælles medier) eller ønsker at stå alene. Der kan dog
konkluderes, at der er et ikke opfyldt markedsføringsbehov på kulturområdet. Den manglende markedsføring omhandler både en utilstrækkelig indsats fra udøverne selv og mangel på koordineret
eksponering af kulturtilbuddene.
7.3.2 Adgangen til medieomtale
Kulturaktørerne peger på, at både adgangen til journalistisk dækning (presseomtale) og tilstedeværelsen af en generel kulturdebat i Nordjylland er en
mangelvare. Konkret anføres det, at kultur som stofområde ikke har høj prioritet hos hverken aviser eller i radio og TV i Nordjylland. Internetportaler som
kulturnaut.dk, frii.dk og nitusind.nu synes ikke i
sig selv at imødekomme det store behov om eksponering.
Den nuværende kulturomtale og -kritik i pressen er
primært baseret på det kommercielle udbud, koncerter og fi lm og i mindre grad billedkunst og aktiviteter i det lokale kulturliv. I praksis omhandler
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mediedækningen kun i mindre grad kunst og kulturaktiviteter, som produceres i Nordjylland. Det er
problematisk, fordi en løbende omtale af og generel debat i form af kulturkritik, anmeldelser, kritiske artikler m.m. om det nordjyske kulturudbud og
kulturlivets udfordringer og retning er en vigtig faktor for synliggørelse og eksponering af kulturtilbuddene i regionen. Det vil bidrage til, at der er en konstant dialog om relevans, kvalitet og tilgængelighed
i det nordjyske kulturudbud. Det blev fremhævet,
at Nordjylland i forhold til vores nabolande Norge,
Tyskland og Holland står svagt i forhold til kulturkritiske magasiner, der henvender sig til kulturlivet
selv og interesserede aftagere eller brugere. Et kritisk
kulturmagasin kan være med til at stimulere og udfordre kulturområdet og bidrage til dynamik og udvikling.
7.3.3 Hovedudfordringer og anbefalinger
Udfordringerne for en større markedsføring og eksponering af kulturtilbuddene i Nordjylland omhandler en række forskellige forhold:
■ Der skal være en klar skelen i forståelse af ekspo-

neringsbehovet mellem markedsføring og synliggørelse (som kan varetages i mange medier - og
til en vis grad af kulturaktørerne selv) og en bredere og uafhængig kunstdebat, som kun kan sikres via en fri og åben debat i uafhængige medier
(presse eller åbne debatter på nettet).
■ Mediebilledet i Nordjylland er i stigende omfang

centraliseret omkring nogle få aktører, som betyder, at eksempelvis kulturdækning ikke bruges
til differentiering.
■ Kulturaktørerne i Nordjylland fremstår som en

broget og mangfoldig skare, som ikke nødvendig-
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vis har samme behov for markedsføring og eksponering, og som heller ikke nødvendigvis ønsker at markedsføres eller omtales sammen.
Der er derfor behov for en nærmere afklaring af:
■ Hvordan der kan etableres ”platforme”, som kan

bidrage med at øge eksponeringen af nordjysk
kulturliv, herunder eventul etablering af et kritisk
kulturmagasin. Det skal afklares, hvem der er ansvarlige for eksponeringen via diverse platforme,
og hvordan det kan organiseres.
■ Hvordan der kan etableres samarbejdsflader,

hvor kommunernes kulturaviser og andre markedsføringstiltag kan sammentænkes med nabokommunens og på den måde nå ud til et bredere
publikum og potentielle aftagere af kulturtilbuddene.
■ I hvor høj grad man kan satse på rent brugerdrev-

ne platforme, eller om der er behov for censurerede medier, det vil sige en redaktion på de medier,
som giver omtaler (internet-portaler, kulturmagasin m.v.).
■ Der er behov for en drøftelse med regionens me-

dier om mulighederne for at styrke fokus på omtalen af kulturområdet, både med hensyn til den
journalistiske dækning og kulturkritik. Det kan eksempelvis overvejes, hvorvidt regionen og kommunerne kan støtte produktion af TV-udsendelser
om regionen kulturliv, vækstlaget m.v. for at udbrede omtalen af kulturtilbud.
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7.4 Kunstnerisk udvikling
Kunst og kultur skal give grundlag for refleksion og
indsigt, for underholdning og oplevelser og for udtryk og udfoldelse.

Det gælder emner som:
■ Tid og arbejdsro til fordybelse samt faglig udvik-

ling og udfoldelse
Der er behov for fysiske rammer, hvis kunsten og
kulturlivet skal udvikle sig. Udover de fysiske rammer skal der dog også være udviklingsmuligheder
for kunstens og kulturens indhold. Kunst og kultur
skal være i konstant bevægelse for at bevare sin evne
til at bevæge og røre noget i betragteren eller brugeren af kunsten og kulturlivet - ingen bevægelse, ingen udvikling.

■ Netværksdannelse og samarbejde
■ Fokus på kvalitet
■ Balance mellem det eksperimentelle og det der er

”mainstream”
7.4.1 Fordybelse og faglig udvikling

Gennem analysearbejdet er der med hjælp fra de
nordjyske kulturaktører identificeret forskellige
aspekter, som ifølge dem er aktuelle for indholdssiden af den kunstneriske udvikling i Nordjylland.

I de afholdte workshops med nordjyske kulturaktører kom det i flere tilfælde til udtryk, at de savner anerkendelse for deres kompetencer samt plads til større faglighed.

Figur 7.17 - Respondenternes holdning til om der er netværk og samspil indenfor deres fagområde,
fordelt på genrer
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Figur 7.18 - Respondenternes holdning til om der
er netværk og samspil indenfor deres fagområde
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Aktørerne gav endvidere udtryk for et behov for en
mere koncentreret indsats omkring drift, forankring og kontinuitet af igangværende projekter frem
for konstant søsætning af nye projekter. De kortvarige projekter er ofte ikke i stand til at overleve uden
økonomisk støtte, hvorfor mange ressourcer anvendes på at ”opfinde” nye projektansøgninger, der kan
sikre det eksisterende projekt støtte i endnu en projektperiode. Kulturaktørerne oplever, at projekterne
ikke forankres, og at fagligheden svigtes. Ønsket om
mere vedvarende projekter kobles også til et ønske
om flere arbejdspladser inden for kunst og kulturlivet i Nordjylland (se afsnit 7.1).
7.4.2 Kulturaktørernes oplevelse af netværksdannelse og samarbejde

tiviteter. Samarbejde og netværksdannelse er befordrende for udviklingen af indholdssiden på
kulturområdet. De nordjyske kulturaktører er i holdningsundersøgelsen blevet bedt om at forholde sig
til netværk og samspil inden for deres eget fagfelt. 57
% af respondenterne mener, at de overvejende ikke
oplever en tilstedeværelse af netværk eller samspil inden for deres eget område. Til sammenligning oplever 37 % det i nogen eller høj grad (figur 7.18).
Kulturarv og kulturformidling og scenekunst er overvejende mest positive omkring tilstedeværelse af
netværk. Musik samt billedkunst og formgivning
er mindre positive. Det skal her bemærkes, at visse
kunstgenrer af natur tit udøves på egen hånd (figur
7.17 på modsatte side).

I mødet mellem mennesker opstår nye ideer og ak-
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Figur 7.19 - Respondenternes type af samarbejde med andre kulturaktører
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Figur 7.19 viser, hvilke typer af samarbejde deltagerne
har med andre kulturaktører inden for deres fagfelt.
De tre kategorier, som har modtaget flest markeringer i besvarelserne, er henholdsvis: faglig sparring via
uformelt netværk, er med i en formel sammenslutning eller netværk samt samarbejde om udstillinger.
Knap 50 respondenter har angivet, at de ikke samarbejder med andre kulturaktører. En frekvensanalyse

viser, at 324 ud af de i alt 370 personer har svaret, at
de samarbejder med andre kulturaktører. Kulturaktørernes samarbejdspartnere er primært fra Nordjylland, mens kun en mindre del samarbejder med kulturaktører fra Midtjylland, Københavnsområdet og
andre europæiske lande. Et lignende billede gør sig,
jævnfør tabel 7.8, gældende for de selvstændigt udøvende kunstnere.

Tabel 7.8 - Fordelingen mellem selvstændigt udøvende kunstnere og bopæl for samarbejdspartnere
Fortrinsvist samarbejde med kulturaktører fra
Nord- Midt- Sønderjylland jylland jylland
Selvstændigt
udøvende kunstnere

98
64,5%

16
10,5%

1
,7%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Ved de kommunale workshops blev tværfaglighed
diskuteret og holdningerne til emnet var mangfoldige. Kunstnere, der indgår i denne type samarbejde,
vinder ofte meget ved det og opnår stor læring i løbet af processen. Flere kulturaktører ser en udviklingsdimension i tværfagligt arbejde og en mulighed for at berige de enkelte kunstnere eller kunstens
publikum/brugere. Tværfaglighed kan hvor relevant
anvendes som metode, men må ikke opfattes som et
mål i sig selv.
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59 % af respondenterne oplever i mindre grad eller
slet ikke et øget samarbejde på tværs af fag som en
udviklingstendens, mens 31 % oplever, at de i et vist
omfang eller i høj grad har denne tendes på deres
eget område (figur 7.20).

også
■ Publikumsopdragelse – de skal

opleve også

det eksperimenterende

Kulturaktørerne bidrog med en række konkrete forslag til, hvordan øget tværfaglighed kunne blive en
realitet og en stærkere udviklingstendens inden for
kunsten og kulturlivet i Nordjylland. En idé er at arrangere kunstkonferencer med henblik på at tiltrække kunstnere, som ønsker et fællesskab. En anden
idé er at lave en lokal pulje for tværfaglighed eller
måske en tværfaglig konference med præmier som
trækplaster. Konferencerne kunne eventuel foregå
på regionalt plan, således at de spænder over så mange kulturgenrer og aktører som muligt.
Der opfordres til etablering af flere platforme, hvor
kunstnere har mulighed for at møde hinanden f.eks.
i form af flere mødesteder, værksteder og workshops,
hvor der kan arrangeres åbne øveaftener med udstillingsmuligheder og så videre. Dog er der bred
enighed om, at arrangementerne skal tage udgangspunkt i kulturaktørerne, således at de ikke opleves
som et top-down-tiltag.
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Ideer til hvordan kommune og Region kan understøtte samarbejde
og udviklingsprojekter på tværs af
kulturgenre

Ideer til hvordan kommune og Region kan understøtte samarbejde og
udviklingsprojekter indenfor egen
kulturgenre
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7.4.3 Fokus på kvalitet
Kvalitet i kunst afhænger af konteksten og øjnene,
der ser:
Eksperter: Er der tale om et højt kunstfagligt niveau?
Offentlighed, deltager: Er det vedkommende, inspirerende, udfordrende? Bidrager det til udvikling af kulturlivet og den kulturelle offentlighed?
Økonomisk-politisk: Sælger det billetter, har det PRværdi?

le område

Teknokratisk: Er gæstetal og mål opnået? 8
Kvalitet er ofte en meget subjektiv størrelse. I holdningsundersøgelsen er der dog alligevel blevet
spurgt ind til, i hvilken grad respondenterne oplever
en tendens til højere kvalitet inden for deres eget felt
i det nordjyske kulturliv. Der er en lille overvægt af
personer, som mener, at det gør de i et vist omfang
eller til med i høj grad (figur 7.21).
8
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Figur 7.21 - Hvorvidt respondenterne oplever højere kvalitet inden for eget felt

Når spørgsmålet opdeles på kulturgenrer, viser det
sig, at størstedelen af alle deltagerne inden for de fire
genrer mener, at der i et vist omfang er tale om en
højere kvalitet på deres eget felt. Mest fremtrædende
er dog kulturarv og kulturformidling, hvor hele 67,2
% oplever en udviklingstendens med højere kvalitet. Billedkunst og formgivning afviger fra de andre
tre genrer ved, at flertallet her mener, at de i mindre
grad oplever højere kvalitet på eget felt som en udviklingstendens.

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Figur 7.22 - Fordeling af hvorvidt respondenterne oplever højere kvalitet indenfor eget felt, fordelt på
genrer
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bedt om at tage stilling til, hvorvidt der er god bredde i det nordjyske kulturliv. En overvejende stor andel på 62 % er delvist enige eller enige i dette udsagn,
31 % er delvist uenige eller uenige, mens 7 % har svaret ”ved ikke” (figur 7.25).

Kulturaktørerne forholder sig også til nye kunstneriske udtryk samt aktiviteter og tiltag inden for eget
felt, som forsigtigt kan give en pejling af, om der er
bevægelse på indholdssiden. Figur 7.23 viser, at 50 %
af respondenterne ikke oplever nye kunstneriske udtryk som en udviklingstendens inden for deres eget
felt. 38 % finder, at de i mere eller mindre grad oplever denne udviklingstendens. I forhold til nye aktiviteter og tiltag på eget område som en tendens, fordeler respondenterne sig i figur 7.24 ligeligt med hver
47 %, som henholdsvis oplever og ikke oplever denne
udviklingstendens.

Figur 7.25 - Respondenternes holdning til bredden i det nordjyske kulturliv
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Der spores en lidt skeptisk eller måske nærmere selvkritisk holdning til bevægelse på indholdssiden. På den ene side er det et sundhedstegn, at man
har høje ambitioner, men på den anden side kan det
også være et udtryk for, at der er basis for mere dynamik, der kan stimulere og udfordre en højere grad af
kunstnerisk udvikling.
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7.4.4 Det eksperimentelle vs. ”mainstream”-kultur
I holdningsundersøgelsen bliver respondenterne
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Figur 7.23 - Nye kunstneriske udtryk indenfor eget felt
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Figur 7.24 - Nye aktiviteter indenfor eget felt
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I de kommunale workshops blev forholdet mellem
det eksperimentelle og ”mainstream”-kultur nævnt
flere gange. Der blev givet udtryk for, at der i Nordjylland ofte satses på det sikre frem for arrangementer i undergrundsmiljøet. Nogle af de kulturaktører,
som befinder sig i den mere eksperimenterende genre, oplever, at det ofte er de brede kulturaktiviteter,
der finansieres, hvilket indskrænker en mere vidtfavnende forståelse af kunst og kultur. Effekten er, at
nogle udøvende kunstnere flytter, fordi de ikke kan
udfolde deres aktiviteter i denne del af landet. Det
går ud over bredden i kulturudbuddet, udviklingen
af kulturlivet og de kreative miljøer.

■ Etablere en åben debat om hvor og hvordan ba-

lancen sikres mellem de mere folkelige kulturarrangementer og de mere eksperimenterende.
■ Sikre at fysiske lokaler stilles til rådighed og kre-

ative miljøer trives - gerne på tværs af kommunegrænser. For eksempel i form af kulturhuse, udstillingslokaler, scener eller værksteder.
■ Forbedre netværket mellem kunstnere både lo-

kalt, regionalt og nationalt.
■ Overveje modeller for, hvordan driften af allerede

søsatte projekter kan sikres.
En anden holdning er, at Region Nordjylland skal forsøge at definere, hvad kulturen betyder for beboerne
i regionen. Det handler om at skabe fælles værdier og
blive bedre til at skabe mere plads - især til den smalle kunst. Definitionen skal dog ske uden at begrænse
kunsten og kulturen og fejlagtigt dyrke en elitekultur. Der skal mod til at turde satse på den mere skæve kunst. Kunst kan have en berettigelse, selvom det
ikke udvikler sig til en publikumsmagnet. Kun ved at
støtte det eksperimenterende, bliver der plads til det
nyskabende, og selvom man kender sine kunder og
ved, hvad de efterspørger, skal der også være plads
og mod til at tilbyde dem noget, de ikke vidste, at de
ville have. Kunstnerisk udvikling har også til opgave
at fordre bevægelse i publikum og kulturbrugere.

■ Etablere en projektpulje ”Fri Pulje” til de skæve

ideer på tværs af genrer og strategiske fokusområder, som kan søges i forbindelse med den mere
smalle kunst og kultur, da denne genre ofte er
vanskeligere at opnå støtte til.
■ Etablere en kulturportal hvor ligesindede, net-

værk og potentielle projektpartnere kan opsøges, og hvor organisationer og virksomheder kan
komme i kontakt med kulturlivet angående udstillinger m.m.

7.4.7 Hovedudfordringer og anbefalinger
Kunstnerisk udvikling er essentielt for et vedkommende kulturliv i bevægelse. Udfordringen er at sikre bevægelse i kunst og kulturaktiviteter, så både
kunstens aftagere og de udførende kræfter stimuleres. Anbefalinger går derfor på at:

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

99

7.5 Fødekæde og talentudvikling
Talentudvikling og sikring af en fødekæde er essentielt for en vedvarende, dynamisk udvikling af kunst
og kulturlivet. Fødekæden skal på et længere sigte sikre brugere af kulturen (publikum), udøvende
deltagere (for eksempel frivillige ressourcer til foreningsarbejde), og sikre en kreativ, kunstnerisk kritiske masse i regionen, som giver kulturlivet faglig
dybde.
I Kulturanalysen ligger fokus på kunstnersiden.
Kunstnerne gennemløber en livscyklus som aktiv
kunstner, og der skal være nye folk til at tage over,
når de nuværende stopper som aktive kunstnere.
Talentudvikling og pleje af vækstlag er vigtige parametre som de første led i kunstnernes livscyklus.
Fremtidens kulturaktører findes blandt talenterne
og vækstlaget, som bidrager til at opnå en kreativ
kritisk masse. Derudover kan de første trin i livscyklussen bidrage til et dannet, bevidst publikum, der
i løbet af opvæksten og voksenlivet gør brug af kulturens aktiviteter og tilbud. Selvom man ikke nødvendigvis bliver kunstner af at være involveret i kulturlivet som barn, giver denne eksponering en større
bevidsthed om og interesse i kunsten. (Ud)dannelse
er for børn og unge mennesker vigtig i begge disse
henseender.
Arbejdet med analysen har vist, at kulturlivets aktører er vanskelige at kortlægge, og det gør sig i særlig
grad gældende for vækstlaget samt for børn og unge.
Kortlægningen har fokuseret på at nå den målbare
del af segmentet - antal studerende på musikskoler og de kreative uddannelser i regionen. Det skal
understreges, at formaliseret undervisning dog ikke
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behøver at være vejen ind i kunstlivet. Mange ungdomsskoler o. lign har tilbud til børn og unge og spiller en vigtig rolle for udviklingen af kulturområdet.
7.5.1 Talenter
Gennem analysens workshops og holdningsundersøgelse har de nordjyske kulturaktører givet udtryk for
en række holdninger til situationen inden for talentudvikling og sikring af et vækstlag. Selvom der foregår mange gode ting i Nordjylland, er der også en
række forhold, som aktørerne stiller sig kritiske overfor.
Et helt konkret eksempel er, at det er uhensigtsmæssigt og et stort problem, at gode tiltag, hvor folkeskoleelever kan komme til gratis forestillinger o. lign. ofte
strander på, at skolerne ikke har råd til bustransport
og honorering af lærertimer.
Hertil var der også bred enighed om, at de kreative
fag har for lav prioritet i folkeskolen.
I holdningsundersøgelsen var kulturaktørerne delte
i spørgsmålet om, hvorvidt de synes, der er mulighed for at udvikle talenter i Nordjylland. Resultatet
ses i figur 7.26, hvor der er en ligelig fordeling af respondenter, der mener, at der i høj eller nogen grad
er tilfredsstillende muligheder for talentudvikling og
dem, der mener, at der ikke er. Det kan næppe kaldes
tilfredsstillende, at halvdelen af de adspurgte har en
negativ holdning til spørgsmålet om talentudvikling.
Ved en mere dybdegående analyse af spørgsmålet,
tyder det på, at der er en sammenhæng mellem,
hvordan respondenterne forholder sig til det, og hvil-
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ken kulturgenre de befinder sig i. Aktørerne indenfor
genrene scenekunst, musik samt kulturarv og kulturformidling synes overvejende at mene, at der i nogen grad er mulighed for udvikling af talenter. Den
fjerde genre – billedkunst og formgivning – adskiller
sig, idet størstedelen finder, at der i mindre eller ringe
grad er mulighed for udvikling af talenter (fig. 7.27).

Figur 7.26 - Respondenternes holdning til mulighed for udvikling af talenter i Nordjylland

Ved ikke
14%

Positiv holdning
42%

Holdninger omkring muligheden for udvikling af talenter må formodes at hænge sammen med uddannelsesmulighederne. I holdningsundersøgelsen blev
det også undersøgt, om respondenterne mente, at
der er relevante uddannelsesmuligheder i Nordjylland. Her blev der givet udtryk for en ligelig fordeling
mellem positive og negative holdning til spørgsmålet.

Negativ holdning
44%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Figur 7.27 - Respondenternes holdning til mulighed for udvikling af talenter i Nordjylland, fordelt på genrer
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Idéer til uddannelser inden for kulturområdet
Kommentarer og idéer fra respondenterne i holdningsundersøgelsen. I uprioriteret rækkefølge.
■ Kunsthåndværk, keramik og glas
■ Teater

Ikke overraskende er det inden for genrene scenekunst samt billedkunst og formgivning, hvor der
er størst utilfredshed med uddannelsesudbuddet i
Nordjylland (fig. 7.28). Der findes ingen videregående
uddannelser i form af en teaterskole eller kunstakademi i regionen, og det er kun nogle af kulturskolerne, der har drama og billedkunst som fag til børn og
unge.

■ Arkivlederuddannelse
■ Film og TV
■ Malerskole
■ Sikre kvalitet i den kommunale musikskole
■ Korte fagkur ser
■ Almen kulturel forståelse
■ Skuespillerskole
■ Kunstakademi
■ Kunsthistorie
■ Mere MGK og BGK
■ Animationsskole
■ Univer sitetsuddannelser med fokus på kunst,

f.eks. dramaturgi

■ Forfat terskole
■ Dans

Figur 7.28 - Respondenternes holdning til relevant mulighed for uddannelse, fordelt på genrer
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Figur 7.29 - Antal aktivitetselever i musikskolerne i de enkelte kommuner
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Kilde: Kunststyrelsens musikcenter, data indhentet 2009.

7.5.2 Uddannelsesinstitutioner
Regionens uddannelsesmuligheder er et helt centralt resourceområde til at understøtte og fremelske
en fødekæde og deciderede talenter. Her kan børn og
unge blive introduceret til kunst på en meget konkret, jordnær og spændende måde, der giver en relevant indgang til kulturlivet, uanset om de senere i livet skal være udøvende kunstner eller ej.
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Talentudviklingen foregår typisk i kommunernes kultur- og musikskoler. Musikskolerne underviser kun inden for musikgenren, mens kulturskolerne også udbyder fag inden for andre genrer. Således er der for
eksempel billedkunstundervisning i Mariagerfjord,
Rebild, Vesthimmerland, Frederikshavn, Hjørring, Aalborg og Jammerbugt kommuner, mens der er teater i
Mariagerfjord, Vesthimmerland, Hjørring og Aalborg.
Der er tolv kultur-/musikskoler i regionen; de fleste
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kommuner har én, mens Morsø og Aalborg kommuner har to, og Læsø ingen har. De to skoler i Aalborg
kommune står overfor en fusion.
Figur 7.30 viser antallet af såkaldte aktivitetselever
på musikskolerne i hver kommune. Aktivitetseleverne dækker over elever, der er tilmeldt indenfor en bestemt undervisningskategori. Nogle børn vil derfor
optræde to gange indenfor for eksempel både instrumental- og sammenspilsfag.
Der er tilsyneladende betragtelig forskelle kommunerne imellem på elevantallet på de forskellige linjer.
I de fleste kommuner står instrumentalfagene stærkest, mens der er mange elever i forskole i Jammerbugt kommune. I Thisted er elevtallet i forskolen og

i sammenspilsfag meget lille i forhold til instrumentalfagene, mens der i Frederikshavn er en mere ligelig fordeling. I Brønderslev er der mange i forskolerne, men få i sammenspilsfagene.
For at give et realistisk billede af, hvor stærkt musikskolerne står, kan elevtallene sættes i forhold til
befolkningstallet, som vist i figur 7.30. Elevtallet i
forskolerne sættes i forhold til befolkningstallet i aldersgruppen 0-9 år, mens det samlede antal elever
på sammenspil-, instrumental- og øvrige fag sættes
i forhold til befolkningstallet for personer i alderen
0-25 år. Det skal her bemærkes, at der er et sammenfald i antal elever mellem disse linjer, og andelen derfor er lidt for stor. Det giver dog ikke umiddelbart
anledning til skævheder kommunerne imellem.

Figur 7.30 - Antal aktivitetselever i musikskolerne i de enkelte kommuner, sat i forhold til befolkningstallet i aldersgrupperne 0-25 år henholdsvis 0-9 år
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Kilde: Kunststyrelsens musikcenter
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Hjørring

Jammerbugt

Mariagerfjord

Morsø

Rebild

Thisted

Vesthimmerland

Aalborg

Ses der på fordelingen af aktivitetselever på de forskellige instrumenter er klaver klart det mest udbredte - sammentælles klaver, keyboard og rytmisk
klaver udgør det næsten en tredjedel af aktivitetseleverne. Guitar dækker yderligere en femtedel. Herudover udgør de deciderede klassiske instrumenter
cirka en ottendedel, mens en tiendedel af aktivitetselverne dyrker sang. Statistikken giver desværre ikke
et billede af udviklingen i elevtallene, hvilket ellers
ville være yderst interessant.
Mens musikskolerne står som det allerførste led i en
kunstnerisk fødekæde, er det næste trin uddannelserne indenfor de kunstneriske fag. De ti uddannelsesinstitutioner i Nordjylland fremgår af skemaet på
næste side.
Musik, digitale medier og arkitektur og design står
stærkest i Nordjylland inden for videregående uddannelsesmuligheder. I forhold til musik er det den
rytmiske musik, der står allerstærkest. Ca. 75 % af
eleverne på Nordjysk Musikkonservatorium studerer
inden for den rytmiske genre.
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Rebild skiller sig ud ved at have en meget høj andel
af børn og unge på musikskolerne, især i forskolen.
Jammerbugt Kommune har ligeledes en høj andel,
her indenfor begge aldersgrupper. Thisted og Mariagerfjord ligger lavt, især på forskolerne.

elevfremgang. Det spiller dog ind for de tre førstnævnte, at det er relativt nye uddannelser.
De studerende er primært mellem 18 og 34 år. De fleste uddannelsesinstitutioner melder om studerende,
der primært stammer fra Nordjylland. På BKG-Nord
er det dog mest studerende fra Aalborg Kommune.
Derudover har Musikuddannelsen og Arkitektur &
Design på Aalborg Universitet samt Natur- og kulturformidling på University College Nordjylland søgning
fra resten af landet, mens Art & Technology oplever
søgning fra udlandet. Eleverne på Musikonservatoriet
dækker alle disse oprindelser.
Det dominerende indtægtsgrundlag er statsligt tilskud. BKG-Nord er desuden også kommunalt støttet, mens Medialogi i mindre grad får tilskud fra
fonde, legater og sponsorater.
De fleste uddannelsesinstitutioner samarbejder i en
eller anden form med andre aktører, mens fokus og
omfang af samarbejdet ikke viser noget klart mønster. Samarbejdet med kunstnere sker især på Art &
Technology og på Musikkonservatoriet. Der er nogen grad af samarbejdet med erhvervslivet, og det
samme gælder for samarbejdet med offentlige instanser.

Sammen med Natur- og kulturformidling på University College Nordjylland, Oplevelsesdesign samt
Art & Technology på Aalborg Universitet, er det Medialogi og Musikkonservatoriet, der har oplevet en
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Der er ikke en fast grænse mellem, hvornår man er
talent, og hvornår man er del af et vækstlag. Vækstlaget kan dog hævdes at være de unge talenter, som
har ambitioner om at være en aktiv del af kulturlivet. De er vigtige, da de skal være med til at sikre et
løbende generationsskifte på kulturområdet.

Figur 7.31 - Respondenternes holdning til om der
er unge kulturaktører klar til at tage over, når de
ældre trækker sig tilbage
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36%

Holdningsundersøgelsen viser, at der er en overvejende negativ holdning til, om der findes yngre kræfter til at tage over, når ældre trækker sig tilbage (figur 7.31). Det kan være et problem, hvis dynamikken
og udviklingen i nordjysk kulturliv skal sikes.
Her kan fordelingen af yngre og ældre kunstnere
spille ind. Figur 7.32 viser andelen af registrerede
yngre (under 40 år) og ældre (over 60 år) kunstnere
i hver enkelt kommune. I Nordjylland er de to grupper omtrent lige store (25 % under 40 og 28 % over
60), mens der i de enkelte kommuner er betragte-
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7.5.3 Vækstlaget

Negativ holdning
47%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Figur 7.32 - Andel af yngre og ældre kunstnere i hver kommune
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009
* Læsø er ikke vist, idet det lave antal respondenter giver for stor usikkerhed til denne beregning.
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Figur 7.33 - Flytninger til og fra Region Nordjylland af personer med en kreativ uddannelse
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Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik

lige udsving. Særligt i Thisted, Vesthimmerland og
Morsø kommuner, men også i Jammerbugt og Hjørring kommuner er der betragtelig overvægt af ældre
kunstnere registreret. Rebild og Brønderslev kommuner har en ret ligelig fordeling mellem de to grupper, mens Aalborg Kommune som den eneste har en
betragtelig overvægt af yngre kunstnere og bidrager
således til den overordnede balance mellem aldersgrupperne i hele regionen. Det er naturligvis Aalborgs uddannelsesmuligheder, der tiltrækker flere
unge.
Den geografiske fordeling afspejler i nogen grad den
generelle aldersfordeling i kommunernes befolkning. I nogle kommuner tyder det på, at der kun er
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et begrænset vækstlag til at løfte arven efter de nuværende kunstnere. Som det fremgår af den detaljerede aldersfordeling i kapitel 6, er der især meget få
kunstnere under 30 år registreret i Kulturaktørdatabasen. Årsagen er dog også, at det er udfordrende at
kortlægge denne aldersgruppe.

Nordjylland eksporterer arbejdskraft fra kulturlivet
En del af forklaringen på den negative anskuelse af
mængde af vækstlag kan være, at talentmassen er
meget svær at holde på.
En måde at opgøre hvor mange personer med en
kunstnerisk profi l, der forlader Nordjylland, er at følge
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Figur 7.34 - Nettoflytninger til/fra Region Nordjylland af personer med kreative uddannelser,
fordelt på genrer
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Kilde: Danmarks Statistik

flyttemønstre på de personer, der har fuldført en kreativ eller kunstnerisk uddannelse. På baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik er det muligt at finde
frem til, hvor mange personer, der indenfor en given
årrække har boet i Nordjylland, og som har en kreativ
uddannelse (figur 7.33). Det giver dog i sagens natur
kun et billede af den del af kunstnere eller andre kreativt udøvende, der har en relevant uddannelse. Idet
der ingen garanti er for at kreativt uddannede også
er udøvende kunstnere, skal tallene for flytning tages
som en indikation. Det er også vigtigt at have in mente, at over 40 % af de registrerede kunstnere i Kulturanalysens kortlægning er autodidakte.

personer med en kreativ uddannelse (figur 7.34).
Både i perioden 1997-2001 og 2002-2006 er fraflytningen større end tilflytningen.
Fordeles fraflytningerne efter uddannelsernes genrer fremgår det, at det er inden for musikgenren, at
den største fraflytning sker. I perioden 2002-2006
overgås musik dog af design, hvilket kan skyldes, at
Arkitektur & Design-uddannelsen på Aalborg Universitet i den periode begyndte at producere et betydeligt antal kandidater, hvoraf nogen efter endt uddannelse fraflyttede regionen. Ellers bemærkes det,
at der i perioden har været tilflytning af personer
med uddannelse indenfor scenekunst og kunst.

Tallene viser, at der er sket en nettofraflytning af
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Figur 7.35 - Ind- og udflytning af personer med kreativ uddannelse i perioderne 1997-2001 og 2002-2006
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Udvekslingen via flytninger mellem Nordjylland og
andre landsdele er vist i figur 7.35 for perioderne
1997-2001 og 2002-2006. I den første periode var der
en nettotilflytning fra Århus, samt Øst- og Vestjylland.
Til København var der en betragtelig netto-fraflytning. De resterende landsdele viste mindre udveksling og havde dermed ikke betydelig indflydelse på
de samlede flytninger. I perioden 2002-2006 har billedet ændret sig noget. Kun fra Nordsjælland er der nu
en mindre nettotilflytning. Til de resterende landsdele er der flere fraflytninger end tilflytninger. Nettoflytningerne er dog gennemgående beskedne, idet der
er tale om en rimelig balance mellem til- og fraflytninger. København har dog stadig en betragtelig nettotilflytning fra Nordjylland.
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Forklaringen på de markante trends i flyttemønstrene kan være mange. Det kan være meget vanskeligt
at leve af sin profession, når man er kunstner. I afsnit 7.1 beskrives, at kunstnernes indtægtsgrundlag
kan være meget sammensat for at få økonomien til
at hænge sammen. De nordjyske kulturaktører, der
deltog i Kultuanalysens workshops udtrykte klart,
at kulturområdet i Nordjylland er præget af få relevante arbejdspladser og muligheder for at generere
sig en indtægt. På den baggrund vælger nogle kunstnere at rejse ud af regionen.
Teatre, musikskoler, andre kulturinstitutioner og
uddannelsesinstitutioner er nogle af de steder, der
har faste jobs. Hertil er der mulighed for projektan-

Input til udvikling af kunst og kult
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deres arbejde og bidrag, ligesom andre konsulenter

■ Mentorship – faglig bist
and
■ Sikre igangværende pro
jekt

og sparring

ers drif t og kontinuitet, for eksempel Plat form4

■ Nedsæt te Nordjyllands
Kre
■ Synliggøre faciliteter
■ Der mangler i Nordjylland

et kritisk Kulturmaga-

■ Etabler ing af Nordjylland
s

kulturportal med ad-

sin – journalistisk talerør

gang til database

sættelser for de heldige i forbindelse med kulturprojekter. Problemet er dog ofte, at mange kulturprojekter lever af bevillinger fra fonde, hvor finansieringen
er øremærket til udviklingsaktiviteter og ikke lønkroner. Se også afsnit 7.1.
Personlige ambitioner om en anderledes karriere,
end det er muligt at få i Nordjylland, er også en væsentlig grund til, at nogle med en kunstnerisk profi l
vælger at flytte. Et anderledes kreativt og udfordrende miljø i København, Berlin eller New York trækker,
da her er flere eksponeringsmuligheder, større kritisk masse og større publikumspotentiale.

ative Tænketank

blemet. Det behøver ikke i sig selv være et problem,
at talenterne drager ud. Overordnet betragtet er det
en fordel, at de unge kommer ud og bliver formet, stimuleret og udfordret og på den måde voksner i deres
kunstneriske udtryk og udfoldelse. Problemet er, at
mange af dem ikke vender tilbage til Nordjylland og
indgår som en ressource og energi i det lokale kunst
og kulturliv. For at kunstnerne bliver i regionen eller
vender tilbage hertil på et senere tidspunkt, skal der
være flere relevante uddannelsesmiljøer, relevant arbejde, afsætningsmuligheder samt fysiske kreative
miljøer, der stimulerer og udfordrer.

Det er dog værd at overveje indgangsvinklen til pro-
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7.5.4 Hovedudfordringer og anbefalinger
Det nordjyske kulturliv oplever en ’frasivning’ af
vækstlaget, hvor der i mange kommuner i forvejen er
få unge kunstnere. Talentmassen er ikke stor nok til
at udfylde efterspørgslen i fremtiden, og aktørerne
mener, at der er for få muligheder for uddannelse.
Nogle af de unge må gerne rejse ud og blive formet
og vokse i deres kunstneriske udtryk. Hovedudfordringen er at kunne trække dem hjem igen til regionen ved at tilbyde relevante jobmuligheder og et stimulerende miljø.
En analyse fra 2007 af vilkår for talentudvikling i
Nordjylland9 fremhævede følgende forhold som vigtige:

■ Prioritere børnekulturen og børns adgang til kul-

tur og kunst via projekter og at sikre ordningen
”1 hel kunstner til en kvart pris”.
■ Overveje løsninger for hvordan bustransport for

skoleklasser o. lign. kan betales.
■ Stimulere og opfordre til mere samarbejde mel-

lem eksisterende uddannelsesinstitutioner med
henblik på at stimulere miljø og udbyde kurser
eller uddannelser på tværs og på den måde sikre
et øget udbud af uddannelsesmuligheder i regionen.
■ Arbejde for at musikskoler kan omfatte en brede-

re vifte af kulturtilbud.
■ Sikre lokal brobygning mellem folkeskole musik-

og kulturskoler, gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner
■ Giv rum til både bredde og elite
■ Giv plads til nye fag på musik- og kulturskolerne
■ Sikre projekter på området levetid og forankring
■ Nedsætte et tværgående udvalg til udvikling af

■ Sikre projekter og relationer mellem unge stude-

rende som inden for en overskuelig årrække bliver tilknyttet uddannelsesinstitutioner på Musikkens Hus, Nordkraft og Platform4 i Aalborg.
■ Lave særskilt kortlægning og analyse for ta-

lentudvikling og vækstlaget, hvor der bør sikres input og en aktiv involvering af de unge selv.
Kortlægningen bør også omfatte de mange ungdomsskoler rolle i talentudviklingen.

området
De forhold er stadigt gældende. De kan dog i praksis være udfordrende at føre ud i livet på grund af
manglende ressourcer.
Det anbefales at forsøge at sikre en fødekæde med
talenter og vækstlag ved at...
■ Sikre arbejdspladser for dimittender og udøven-

de kunstnere.
9
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”Nordjyllands Kreative Råstof, ApEx, 2007”

Det er anbefalinger, som alle principielt kan støtte
op om, mens det kan være mere vanskeligt at konkretisere det til handlinger. I nogle tilfælde må man
prøve at plukke de lavesthængende frugter: Hvordan
kan et simpelt forhold som manglende midler til
bustransport imødegås. I andre tilfælde er der tale
om sværere prioriteringer mellem finansiering af forskellige projekter. Alt i alt er en investering i fødekæde og talentudvikling dog en investering i et levende
kulturliv også i fremtiden.
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7.6 Fysiske faciliteter
Kortlægningen beskæftiger sig også med de aktører,
der udgør de fysiske rammer for kulturlivet: Spillesteder, gallerier, kulturhuse, arkiver, museer og teatre.
Inden for nogle kunstarter er de fysiske faciliteter en
af de vigtigste forudsætninger for udøvelse af kunsten. Bands har brug for spillesteder for at nå ud til
publikum, billedkunstnere har brug for gallerier eller andre udstillingsmuligheder, og scenekunstnen
har brug for en scene. Det drejer sig om eksponeringsplatforme. Hertil er der også brug for øvelokaler, atelier og lignende.

under halvdelen af respondenterne svarede, at der
i høj eller nogen grad er tilstrækkeligt med faciliteter, mens de resterende havde en negativ holdning
til spørgsmålet. Jævnfør figur 7.36, er det især indenfor kulturarv og kulturformidling, der er tilfredshed,
mens musik og scenekunst ligger lavere. Mest utilfredse med de fysiske forhold er respondenterne indenfor billedkunst og formgivning, hvor kun en tredjedel er positivt indstillet.

Holdningsundersøgelsen viste, at flere udstillingsmuligheder, arbejdslokaler og faciliteter blev anskuet som et af de fire vigtigste forhold for udvikling af
kunsten og kulturlivet i Nordjylland (se afsnit 4.2). Lidt

Figur 7.36 - Respondenternes holdning til om der er tilstrækkeligt med faciliteter, fordelt på genrer
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Figur 7.37 - Registrerede aktører, der udgør faciliteter
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

Kortet viser forekomsten af forskellige facilitets typer
i kommunerne (fig. 7.37 og 7.38). Det skal understreges, at kortet viser registrerede data, og der derfor
kan være flere faciliteter i nogle kommuner, især inden for åbne atelier, øvelokaler, o. lign.
Som det fremgår er der kun spillesteder i Aalborg,
Jammerbugt, Frederikshavn, Vesthimmerland og Rebild kommuner. Hvis man sætter tallene i forhold til
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befolkningens størrelse, er der især mange spillesteder i Jammerbugt Kommune. Biblioteker er en lovpligtig institution og findes i alle regionens kommuner med relativt mange per indbygger i Jammerbugt
og Thisted. Kulturhuse udgør en stor andel i Aalborg,
Hjørring, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner, hvor de i de tre sidstnævnte er mange i forhold til
befolkningens størrelse. Gallerier optræder med en
stor andel i Hjørring, Jammerbugt, Thisted og Vest-
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Figur 7.38 - Forekomsten af arkiver og museer i regionens kommuner
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Kilde: COWI - Kulturanalysens kortlægning, 2009

himmerland, hvor der også er mange i forhold til befolkningen. Teatre er fremtrædende i Hjørring og Thisted, både i forhold til befolkningsgrundlaget og som
andel af faciliteterne. Ved teatre er kun vist de registreringer, der råder over en scene, og altså ikke teatergrupper. Det skal dog bemærkes, at nogle grupper
og lignende benytter andre faciliteter, som for eksempel skoler til at optræde og øve i.
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Morsø Kommune har et stort antal museer og andre
besøgsmål af kulturarvsmæssig karakter i forhold til
indbyggertallet, hvad er også i nogen grad er i Vesthimmerland, mens der er få i Aalborg. Der er også få
arkiver i Aalborg, sammen med Thisted, Morsø og
Jammerbugt, når man ser på indbyggertallet.
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7.6.1 Hovedudfordringer og anbefalinger
Faciliteter er en konkret, fysisk forudsætning for en
række kunstarter. Der er nogen grad af utilfredshed
med faciliteterne i regionen.
■ Der bør gennemføres en kortlægning af brugs-

mønstre og profi ler af de tilgængelige facilitieter.
Nogle af spørgsmålene, der bør afklares er. Hvem
er brugerne, hvor let er det at få adgang til faciliteten, hvem administrerer den, matcher faciliteten
brugernes behov? På den baggrund anbefales det
at arbejde for et større udvalg af faciliteter for de
forskellige kunstarter. Der bør foretages en afvejning, om man ønsker at støtte der, hvor der er det
bedste naturlige potentiale for at nå flest aktører
med indsatsen, eller om man vil satse på at støtte
de områder, der har det hårdest ramt, for at ’hæve
bundniveauet’.
■ Hertil bør det overvejes, hvordan der kommunalt,

tværkommunalt og på regionsniveau kan skabes
større synlighed af udbuddet af faciliteter inden
for scenekunst, billedkunst og forgivning, musik
og andre genrer for på den måde at gøre opmærksom på eksisterende muligheder. En mulig kommunikationskanal er en offentlig Kulturportal,
der promoveres over for kulturområdet, og som
giver adgang til relevant viden, herunder praktiske informationer, om øvelokaler, værksteder, udstillingslokaliteter, etc.

Ideer til hvordan der kan tiltrækkes
flere kunstnere og kreativt udøvende
til Nordjylland
Kommentarer og idéer fra respondenterne i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter, hvilke kommentarer der gik igen flest
gange.
■ Fysiske faciliteter stillet til rådighed. For eksem-

pel i form af kulturhuse, udstillingslokaler eller
værksteder
■ Mere økonomisk sikkerhed for den enkelte – fi-

nansiering af kunsten og jobmuligheder
■ Bevar og om muligt udvid de kreative uddannel-

sesinstitutioner
■ Skab grobund for et synligt kreativt kunstner-

miljø eller koloni
■ Mere markedsføring og PR på det kulturelle om-

råde
■ Mindre centralisering af kulturelle tilbud - Støt det

lokale
■ Sats på smal kultur - Tør at tage chancer og skab

fornyelse
■ Fokuser på høj kvalitet inden for kunst
■ Opprioritere og sikre det kulturelle liv, som alle-

rede eksisterer, det vil gøre Nordjylland attraktivt
for andre kreativt udøvende i Danmark.
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7.7 Samspil mellem kulturktørerne og kulturforvaltningerne
Kommunerne og Region Nordjylland spiller en betydelig rolle på kulturområdet som en aktør, der stiller
en bred vifte af kulturelle tilbud til rådighed for borgere og foreninger. En stor del af kommunens aktivitet på kulturområdet omhandler biblioteksdrift, faciliteter til musik, kreative værksteder, drift af eller
tilskud til teatre, museer m.v. Desuden støtter kommunerne det lokale foreningsliv på blandt andet
kulturområdet via folkeoplysningsloven.
En mindre del af regionens og kommunernes indsats
på kulturområdet retter sig direkte mod kulturaktørerne og indsatsen varetages i praksis af kommunernes kulturforvaltninger, som blandt andet har til

opgave at udmønte de politiske strategier. Herudover
understøtter forvaltningerne også selvstændige kulturaktiviteter.
Et tema i holdningsundersøgelsen var samspillet
mellem nordjyske kulturaktører på den ene side og
kommunernes kulturforvaltninger og Region Nordjylland på den anden.
Kulturaktørne kunne markere, hvilke forhold de
kan have brug for hjælp til i kulturforvaltningerne
(figur 7.39). De tre ydelser, som efterspørges, og som
i besvarelsen har modtaget flest markeringer, er:

Figur 7.39 - Efterspurgte ydelser hos kommunens kulturafdeling
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
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Begrundelser for ikke at have kontakt med kommunens kulturafdeling
Kommentarer og idéer fra respondenterne i holdningsundersøgelsen. Punkterne er opsat i rækkefølge efter, hvilke kommentarer der gik igen flest
gange.

■ Rådgivning om fi nansieringsmidler

■ Manglende kendskab til eksistensen af en sådan

■ Udvikling af projekter

forvaltning samt dens tilbud og ydelser
■ For lidt promovering og aktivitet fra forvaltnin-

■ Hjælp til ansøgningsarbejde

gens side

Ser man på resultaterne i figur 7.39 synes der at være
et misforhold mellem behovet for ydelser og den
kontakt aktørerne har til deres kommunes kulturforvaltning. For eksempel har over 230 personer markeret, at de har behov for rådgivning omkring finansieringsmidler, men under 120 personer har markeret, at
de gør brug af kommunens tilbud på dette område.
Mere end 170 af de adspurgte har anført, at de aldrig
har kontakt til deres kommunes kulturforvaltning.

,

■ Manglende tiltro til forvaltningens kompetencer

engagement, og viden på området
kt
■ Oplevelse af at være blevet afvist ved konta
■ Har intet behov for forvaltningens rådgiv ning
■ Vil klare sig selv

Figur 7.40 - Type af kontakt til kommunens kulturafdeling
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Efterspørgslen på ydelser fra Region Nordjyllands
Kontoret for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi adskiller sig ikke fra efterspørgslen på ydelser
fra kommunernes kulturforvaltninger (figur 7.42).
Igen er det rådgivning om finansieringsmidler, udvikling af projekter og hjælp til ansøgningsarbejde,
som har modtaget flest markeringer i besvarelsen.
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Hyppigheden af kulturaktørernes kontakt til kommunens kulturforvaltning er også blevet undersøgt
for de personer, som har haft kontakt. Af de 370 deltagere i undersøgelsen har 195 svaret, at de har kontakt til deres kommunes kulturforvaltning. Blandt
de 195 svarer 28 %, at de har kontakt til kommunen
en gang om året, 26 % en gang hvert halve år, mens
24 % af kulturaktørerne har kontakt en gang om
måneden (figur 7.41).

Figur 7.41 - Hyppigheden af kontakt til kommunens kulturforvaltning*

Ugentligt
10%
En gang om året
28%
Månedligt

En gang hvert
halve år
26%

En gang i
kvartalet
12%

Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
* Tallene er baseret på de respondenter, som har haft kontakt.

Figur 7.42 - Efterspørgsel på ydelser hos Region Nordjyllands kontor for kultur og oplevelsesøkonomi
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Figur 7.43 - Type af kontakt til Region Nordjyllands kontor for kultur og oplevelsesøkonomi
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009

Figur 7.44 - Hyppighed af kontakt til Region Nord- Der er et væsentligt højere behov i forhold til antal
jyllands Kontoret for Uddannelse, Kultur og Ople- markeringer i figur 7.42, end der bliver indfriet i dag
velsesøkonomi*
jf. figur 7.43.
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Kilde: COWI - Kulturanalysens holdningsundersøgelse, 2009
* Tallene er baseret på de respondenter, som har haft kontakt.
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Set i forhold til antallet af markeringer i figur 7.44,
er det en noget mindre andel, som har markeret, at
de i praksis gør brug af Regionens tilbud. Over 250
ud af de i alt 370 deltagere har markeret, at de aldrig har kontakt til Region Nordjyllands Kontoret
for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi. Af
de 113 deltagere i undersøgelsen som har angivet,
at de har kontakt til Region Nordjyllands Kontoret
for Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi, svarer 51 %, at de har kontakt en gang om året, 26 % en
gang hvert halve år, mens 16 % af kulturaktørerne
har kontakt til kontoret en gang i kvartalet.
Det er de samme begrundelser, der går igen for ikke
at have kontakt, som hos kommunerne (se tekstboks
s. 118).
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7.6.3. Hovedudfordringer og anbefalinger
Resultaterne af undersøgelsen viser, at en relativ stor
andel af kulturaktørerne har kontakt til kommunernes kulturforvaltninger og Regionens Kontoret for
Uddannelse, Kultur og Oplevelsesøkonomi. Undersøgelsen peger dog også på, at der ikke nødvendigvis
er sammenfald mellem de aktiviteter, som gennemføres via kulturforvaltningerne og de forventninger,
som kulturaktørerne har til aktiviteter eller støtte
fra kommuner og region.
■ Der er derfor behov for en nærmere afklaring af

kommunernes og regionens rolle som aktører på
kulturområdet i forhold til de forventninger, som
kulturaktørerne har. Hovedparten af den indsats,
som region og kommuner yder på kulturområdet,
omhandler rammer for kulturlivet (fysiske rammer,
tilskudsmuligheder efter lovgivningen mv.), og
målsætningen er at sikre et kulturtilbud til borgerne i området. Kun en mindre del af indsatsen vedrører direkte støtte, rådgivning eller samarbejde
med de udøvende kulturaktører.

■ Det bør derfor overvejes, hvorvidt kulturkonsu-

lenterne på områder som etablering (iværksætterrådgivning), finansiering og fundraising m.v.
i højere grad bør overlade den type rådgivning til
erhvervsfremmeaktører, fagforbund, o. lign. En
alternativ model er at etablere KulturKapaciteten
- en omrejsende kultur- og iværksætterrådgiver i
regionen, der er en sparringspartner for praktiske
problemstillinger, rådgivning om iværksætterforhold, fonde, midler m.m. Denne kulturkonsulent bør have en opsøgende funktion i kulturlivet
samt en gang månedligt have kontortid i hver af
de 11 kommuner.
Kulturkonsulenten kan også have til opgave at
skabe netværk og videreformidle projektideer
mellem forskellige aktører.

Spørgsmålet er derfor på den ene side, i hvilket
omfang kulturaktørernes ønsker om rådgivning
vedrørende finansiering, behov for faglig sparring,
projektudvikling m.v. kan løses af kommunerne
og regionen.
På den anden side er der behov for en åben drøftelse af, hvorvidt den regionale og kommunale
kulturindsats kan og skal understøtte de individuelle kulturaktører.
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VÆRKTØJSKASSEN

08

Her præsenteres en række gode råd
til, hvad der bør overvejes i forhold
til søgning af finansiel støtte, tiltrækning og fastholdelse af frivillig arbejdskraft, indgåelse af partnerskaber og synlighed og/markedsføring.

5 gode råd til søgning af finansiel støtte og/eller ekstern investering:
1. Skab overblik over økonomiske muligheder…
■ hvilke støttemuligheder fi ndes (tænk bredt),
■ hvilke deadlines, har de evt.
■ efter hvilke kriterier kan man få støtte.
2. Udarbejd en klar forretnings-/projektplan, der…
■ beskriver projektets formål, grundlæggende idé og nuværende status
■ har et realistisk billede af, hvem man gerne vil henvende sig til af brugere/publikum (f.eks. gennem en
markedsanalyse),
■ indeholder et økonomisk overblik og rationale (som minimum et driftsbudget)
■ dokumenterer at personerne bag projektet faktisk har evnerne til at gennemføre projektet,
■ beskriver hvem der skal eje og drive projektet, når det realiseres,
■ beskriver projektets fremtidige udvikling, f.eks. via vigtige milepæle i processen.
3. Overvej forskellige økonomiske og organisatoriske modeller, herunder…
■ alternative modeller for projektets gennemførelse (flere eller færre partnere, flere eller færre ideer i projektet),
■ mulighed for indgåelse af partnerskaber, og hvordan et partnerskab sættes sammen,
■ alternativ organisering (nogle gange stiller fonde krav om særlige partnerskaber, samarbejdsformer).
4. Udarbejd en klar plan for projektets/forretningens langsigtede bæredygtighed, f.eks. ...
■ planer for tilbagebetaling af støtte (hvis det er et krav),
■ en bæredygtig strategi for selvfi nansiering efter tilskuddet er opbrugt,
■ gennemtænkt mulighed og tidspunkt for, at en eventuelt ekstern investor kan trække sig ud igen.
5. Gør jer selv og jeres unikhed synlig, således at…
■ I skiller jer ud fra mængden,
■ at en potentiel fond, sponsor m.v. opnår kendskab til jer gennem flere kanaler (ud over jeres direkte ansøgning/henvendelse),
■ overvej hvad en evt. sponsor kan opnå, ved at sponsere jeres aktivitet.

ØKONOMI
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5 gode råd til tiltrækning og fastholdelse af frivillige
1. Skab en identitetsfølelse gennem…
■ fokus på etablering af sammenhold, tilknytning og fællesskabsfølelse blandt de frivillige medarbejdere,
f.eks. gennem afholdelse af sociale arrangementer,
■ at sikre drivkraft, motivation for de frivillige ved, at projektets idé og mission står klart,
■ fokus på at gøre organisationens/projektets succeser og det frivillige arbejde synligt,
■ fejring af succeser internt og eksternt, m.v.
2.
■
■
■

Gør plads til individet og giv de frivillige indflydelse og talerør ved at…
identificere de frivilliges drivkræfter og dyrke disse,
fokusere på netværksskabelse (fagligt og socialt) gennem det frivillige arbejde,
sikre, at de frivillige opnår en personlig merværdi fra det frivillige arbejde.

3. Prioriter fastholdelse af ildsjæle ved at...
■ sørge for at frivillige ikke drænes for kræfter, men skab fleksibilitet over tid i forhold til de frivilliges tilknytning,
■ tilpasse de frivilliges indsats med deres livsforløb/”livslomme”, det vil sige sikre, at unge ildsjæle får mulighed for stort engagement og praktisk involvering, når tiden og energien er til stede,
■ give alternative muligheder for tilknytning på tværs af fysiske afstande, f.eks. ved etablering af mentorroller, videnscenter, involvering i bestyrelsesarbejde o.lign.
■ sikre mulighed for, at frivillige kan bevare sin tilknytning i perioder også når de har begrænset overskud
og ressourcer,
■ skabe netværk til andre frivillige grupper, miljøer, m.v.
4.
■
■
■

Sikring af kontinuitet ved at…
lave en model for overlevering af viden og netværk, når nøglepersoner forlader organisationen/projektet,
sørge for at opgaver løses i ”parløb” eller følordninger, så afhængighed af enkeltpersoner mindskes,
etabler rammer for viden- og netværksdeling.

5. Identificer forskellige typer af frivillige hjælpere og deres forskellige drivkræfter og ressourcer,
herunder for eksempel...
■ studerende (med faglig viden inden for et specifi kt område) - alternativ til studiejob,
■ efterlønnere, pensionister m.v. med engagement, viden og kompetencer,
■ unge energiske, nytænkende ildsjæle,
■ aktive erhvervsfolk med forretningsmæssige kompetencer.

BÆREDYGTIG
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5 gode råd til øget og kontinuerlig synlighed:
1. Undersøg og klarlæg jeres ønskede profi l og målgruppe, herunder foretag klare valg og
fravalg omkring…
■ målgrupper: Den brede befolkning, en specifi k subkultur, virksomheder, privatpersoner osv. (gennemfør
gerne brugerundersøgelser),
■ marked: det lokale marked, det danske marked, det internationale marked (gennemfør gerne markedsundersøgelser).
2. Udarbejd en strategi for løbende eksponering og synlighed, herunder…
■ prioriter initiativer og kommunikationskanaler,
■ brug forskellige virkemidler,
■ afsæt ressourcer til eksponering og synlighed.
3. Tilpas markedsføring og anden eksponering til jeres profi l og målgruppe, herunder…
■ undersøg de forskellige kommunikationskanaler, herunder aviser, andre publikationer (trykte og online), sociale fora, sociale medier osv.,
■ overvej og undersøg muligheden for samarbejde med andre personer, grupper, organisationer eller institutioner om fælles fremstød, initiativer m.v., f.eks. gennem en fælles portal, nyhedsmails, m.v.
4. Indgå formelt/uformelt samarbejde med eksisterende nordjyske medier, f.eks. omkring…
■ generel fokus på kulturen i Nordjylland, f.eks. samarbejde med 24 Nordjyske eller TV2 Nord om udsendelsesrækker om kulturens vækstlag (særligt henvendt til mere formaliserede organisationer med ressourcer
hertil)
■ mediedækning af happenings, der åbner det offentliges øjne for kulturområdet.
5. Indgå samarbejde med andre institutioner og aktører, med fokus på…
■ fælles markedsføringsindsatser, f.eks. temaer eller kampagner,
■ fælles events, happenings, projekter,
■ mere kritisk masse i forhold til menneskelige og økonomiske ressourcer,
■ fælles informationsportaler.

SYNLIGHED
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5 gode råd til indgåelse af partnerskaber:
1.
■
■
■
■
■
■
■

Identificer den rette partner, herunder…
inden for erhverv, industri, turisme,
størrelse af partner (lige børn leger bedst - eller omvendt?),
offentlig eller privat partnerskab,
optimal samarbejdsform,
har man værdifællesskab,
har partneren kompetencer, man ikke selv har,
har det betydning for økonomi og ejerskab.

2. Tænk uden for de eksisterende rammer f.eks. omkring…
■ relationer og partnerskaber kan give værdiskabelse, innovation og konkurrencemæssige fordele, positive
synergieffekter m.v., som ikke kan opnås på anden måde.
3.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Klarlæg formålet med partnerskabet/relationen, f.eks. …
om det handler om fælles projekt-/produktudvikling,
en fælles brugeroplevelse,
mulige værdiskabende pakkeløsninger og synergimuligheder,
videndeling og -opbygning,
adgang til komplementære kompetencer,
samarbejde baseret på fysiske rammer, værdier, kunder m.v.
erhvervsklubber,
nytænkning (og evt. innovation) på tværs af forretningsområder,
øget synlighed.

4. Gør partnerskaber til en del af jeres overordnede strategi ved at…
■ identificere det unikke ved jeres institution/projekt/forretning og overveje, hvad I kan byde ind med i et
partnerskab/samarbejdsrelation,
■ klarlægge partnerskabets strategiske betydning for jeres projekt/forretning,
■ prioritere partnerskabet (fokus og ressourcemæssigt) ved at gøre det til en reel del af jeres strategi.
5.
■
■
■
■
■

Indgå en konkret samarbejdsaftale (evt. en kontrakt), der inkluderer…
formål,
indhold
ansvarsfordeling
hvad gør man ved en evt. uenighed
hvad gør man med de ideer/koncepter/værdier som er skabt, når projektet slutter.
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Kulturanalyse Region Nordjylland 2009

127

BILAG

09

A. Kulturaktørkortlægningens metode
B. Holdningsundersøgelsens metode
C. Regionale workshops
- formål og deltagere
D. Regional investeringsfond

Bilag A:
Kulturaktørkortlægningens metode
Afgrænsning og kriterier
Det er en udfordrende proces - dels at finde frem til
relevante data, dels at forsøge at rumme
kulturområdet i et register og få brugbare oplysninger frem. Udfordringen er, at der ikke er nogen
databaser, ej heller hos Danmarks Statistik, som
præsenterer et retvisende og opdateret billede af kulturlivets aktører.
Dataindsamlingen har derfor været et regulært
”benarbejde”, hvor den såkaldte ”snow-ball”-metode
har været det bærende element: Involvering af mange
forskellige kilder og personer, der gensidigt har bidraget til det samlede resultat.
Oplysningerne i Kulturaktørdatabasen er således
blevet tilvejebragt i en iterativ proces. Processen har
haft to niveauer:
1) Registreringer af potentielle emner til databasen
2) Research på og kontakt til potentielle emner
(nordjyske kulturaktører) for
a) at få bekræftet deres relevans for databasen og
b) at få oplysninger fra dem i forhold til indtægtsgrundlag m.m.
Det har ikke været muligt at få kontakt og oplysninger fra alle de registrerede kulturaktører, om end alle
kunstnere og gruppen ’øvrige kulturaktører’ er blevet
kontaktet mindst to gange pr. telefon og/eller mail
for input til databasen.
Databasen har været igennem flere kvalitetssikrings-
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runder.
I kortlægningen er der blevet arbejdet ud fra følgende kategorier:
1. Scenekunst (teater, opera, ballet, dans, musical,
o.lign.)
2. Billedkunst kunsthåndværk og formgivning
(maleri, grafi k, keramik, skulptur, design, blandformer, m.m.)
3. Litteratur (afgrænsning: skønlitteratur)
4. Musik (diverse genrer)
5. Medier (fi lm, animation, blandformer, it-baserede kulturprodukter)10
6. Kulturarv og kulturformidling (bibliotek, kulturhus, museum, arkiv)
Der er blevet opereret med to niveauer i dataindsamlingen:
1) Institutions-/organisationsniveau:
- Uddannelsessteder (musikskoler, kulturskoler,
visse uddannelser på AAU)
- Kulturinstitutioner (spillesteder, teatre, o.lign)
- Foreninger (fx musik-, teater-, lokalhistoriske og
museumsforeninger)
- Større årlige begivenheder (festivaler og events)
- Kulturarvs- og kulturformidlende institutioner eller virksomheder (biblioteker, museer, lokalhistoriske arkiver, kulturhuse, gallerier11)
2) Herudover er følgende med på personniveau:
- Selvstændigt udøvende kunstnere og andre kreative (inden for scenekunst, billedkunst, litteratur,
musik, smykker, glas, design og formgivning,
o.lign.)
Personerne er blevet registreret, hvis de efter egen op-

10 Medier er ikke blevet kortlagt i Kulturanalysen, eftersom der er blevet gennemført to regionale anlayser af området i 2008 og 2009. Se referencer.
11 I forhold til gallerier er der skelnet mellem gallerier, der primært sælger andres kunst, og gallerier, der er ejet af en kunstner, der sælger sin egen
kunst. Der er ligeledes forsøgt skelnet mellem smykkeværksteder-/butikker, så primært udøvende smykkekunstnere er med i databasen.

Fokus i Kulturanalysen er på de primære kulturskabende aktører. Derfor er for eksempel distributører
ikke med så som boghandlere, musikforlag,
etc., som ellers også er led i kulturens værdikæde.
Der er lavet en afgrænsning til turisme-, sports- og fritidsområdet, om end der kan være gråzoner. Det betyder, at følgende ikke er med:
■ Tema- og forlystelsesparker
■ Nordsømuseet og zoos
■ Kirker
■ Haver og parker
■ Højskoler

Kortlægningens kilder
Kortlægningen har gjort brug af en lang række kilder.
■ Input til kulturaktører fra de 11 nordjyske kul-

turforvaltninger samt kvalificering af databaseudtræk i to omgange i dataindsamlingsforløbet
■ Relevante udtræk fra erhvervsdatabasen nner-

hverv
Medlemslister fra:
■ Danske Kunsthåndværkere
■ Dansk Forfatterforening
■ Dansk Musikerforbund
■ Dansk Skuespillerforbund

BILAG A: KORTL ÆGNINGENS METODE

fattelse betegner sig som kunstner, eller hvis de er
blevet indstillet fra kolleger.

Diverse hjemmesider og internetportaler:
■ Nordjyllandsinfo.dk
■ 1/1 kunstner for 1/4 pris
■ Komponister i Region Nordjylland
■ Mariagerfjordruten.dk
■ Nitusind.nu
■ Cookiefactory.dk
■ Tossestreger.org
■ Platform4.dk
■ Danish Crafts
■ Dansk Design Center
■ DOK#1: Design og Kunsthåndværk
■ Visitnordjyllands netguides til lokalområder
■ Toppen af Danmark
■ SæbyKunstnerne
■ Kunst på nettet
■ Nordjyske kor
■ Nordjyske Folkekors Kor
■ DATS – Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed
■ Aalborg Kunstpavillion
■ Kunsttorvet, Løgstør
■ Kunstgruppen Silikone
■ Kulturnaut.dk, følgende kategorier:
- Biografer
- Spillesteder (caféer og clubs foruden)
- Gallerier
- Kulturhistoriske museer
- Kunstmuseer
- Øvrige museer
- Åbne værksteder
- Biblioteker og arkiver
- Foreninger
- Kulturhuse

■ Billedkunstnernes Forening - BKF-Nord
■ Folkemusikkens Fælles Sekretariat
■ Dansk Komponist Forening

Kulturanalyse Region Nordjylland 2009
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Bilag B:
Holdningsundersøgelsens metode
Kulturanalysen har gjort brug af en spørgeskemaundersøgelse til at indfange de nordjyske kulturaktørers holdninger til kunst og kulturlivets udfordringer og forudsætninger for udvikling.
Spørgeskemaet blev udsendt bredt pr. mail med link
til et webbaseret spørgeskema til godt 1300 nordjyske kulturaktører fra Kulturaktørdatabasen i perioden
24. august til 15. september 2009. På det tidspunkt
var Kulturaktørdatabasen stadig i en opstartsfase og
kunne rettelig ikke give et fyldestgørende billede af
det konkrete antal kulturaktører i regionen, men den
var den bedste mulighed for at finde frem til relevante og en bred skare af deltagere til holdningsundersøgelsen. De kulturaktører, der stod opført med en
e-mail, blev kontaktet og bedt om at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten blev hele 27 % - 370 besvarelser, hvilket er tilfredsstillende i en internetbaseret
spørgeskemaundersøgelse.
Forbehold:
■ Undersøgelsen præsenterer nogle pejlinger og
tendenser, men bør ikke generaliseres til samtlige
kulturaktører i Nordjylland.
■ Som følge af at deltagerne blev fundet i Kulturaktørdatabasen i dens tidligere opstart, og at undersøgelsen var frivillig, er der i datamaterialet
nogle over- og underrepræsentationer af bestemte grupper, hvilket er taget højde for i analysen.
■ Der er en overrepræsentation af billedkunstnere
og kunsthåndværkere blandt besvarelserne. Der
er en underrepræsentation af kulturgenrerne Litteratur og Medier samt aldersgrupperne 20-29 år
samt 70-79 år og derover. Hertil kommer cirka 1/3del af besvarelserne fra kulturaktører, der erbosat i
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Aalborg kommune.
■ Halvdelen af besvarelserne kommer fra deltage-

re, der betegner sig som selvstændigt udøvende
kunstner.
Undersøgelsen har forsøgt at indfange de nordjyske
kulturaktørers holdninger i forhold til fire temaer:
1. Kulturaktørens holdninger til hvilke forhold
der er vigtigst for udvikling af kunst og kultur i
Nordjylland.
2. Kulturaktørens relationer til kommunens kulturforvaltning og Regionens ontor for Udannelse, kultur og oplevelse.
3. Kulturaktørens oplevelse af efterspørgsel på kultur og kunst samt samarbejdsrelationer indenfor
kulturområdet og med uddannelsesinstitutioner.
4. Kulturaktørens relationer til erhvervslivet.
Undersøgelsen er som udgangspunkt kvantitativ,
men har også et kvalitativt element i sig, da kulturaktøren i forhold til alle temaer har haft mulighed
for at skrive kommentarer og gode idéer. Kommentarerne er blevet kategoriseret og præsenteres i tekstbokse i analysen.
Kulturaktørernes besvarelser er i analyseprocessen
blevet sammenholdt med 4 forskellige variable: Kulturgenre, køn, alder og geografi (postnummer). I resultaterne har det imidlertid vist sig, at det mest er i
sammenhæng med kulturgenrer, at besvarelserne giver et mere sigende billede af fordelinger blandt deltagernes holdninger. I nogle tilfælde er spørgsmålene blevet sammenholdt med selvstændigt udøvende
kunstnere, da der er mange besvarelser fra deltagere
med denne profession. Det er derfor interessant at se
om bestemte holdninger gør sig gældende for denne
gruppe.

BILAG B: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS METODE

Kulturgenrene var kategoriseret på følgende måde:

I analysearbejdet er besvarelserne blevet komprimeret til at indholde fire kulturgenre:

■ Scenekunst (teater, opera, ballet, dans, musical,
■ Scenekunst

o.lign.)
■ Billedkunst og formgivning (maleri, grafi k, skulp-

■
■
■
■

tur, samtidskunst, keramik, kunsthåndværk, design, blandformer, m.m.)
Litteratur
Medier
Musik (diverse genrer, spillested, orkester, kor,
m.m.)
Kulturarv og kulturformidling (bibliotek, kulturhus, museum, arkiv)

Besvarelserne fordelte sig således på kulturgenrer:

■ Musik
■ Kulturarv og Kulturformidling

Medier og Litteratur er sorteret fra, da der var få besvarelser.
Selvstændigt udøvende kunstnere udgjorde omkring halvdelen af besvarelserne. Heraf fordelte cirka
2/3-dele af besvarelserne sig inden for billedkunst
og formgivning.

Figur B.2 - Repræsentation

Figur B.1 - Primære arbejdsområder
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Bilag C:
Regionale workshops
Der blev gennemført fem workshops for en bred skare af nordjyske kulturaktører i forbindelse med Kulturanalysen i september-oktober 2009.
Formålet med workshoppene var at få en debat om
kunsten og kulturlivets forudsætninger og udviklingsmuligheder i Nordjylland. Herudover var formålet at få kommentarer til resultater fra kortlægningsarbejdet og holdningsundersøgelsen.
Workshopdeltagerne var igennem fire opgaver:
1. Hvad skal der til for at sikre vækstlaget?
2. Hvordan får vi styrket samspil mellem fagområder/kunstarter?
3. Hvordan sikrer vi at kulturaktødatabasen bliver levende
og dermed opdateret hele tiden?
4. Hvordan kan der sikres arbejde og jobmuligheder inden
for kulturlivet i Nordjylland?

Der blev afholdt to workhops i Aalborg, én fælles for
Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner, én fælles for Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kommuner samt én fælles for Thisted, Morsø
og Jammerbugt kommuner.

Deltagere:
Platform4, Aalborg - Vækstlaget - 22. september
2009
Thomas A. Jakobsen – jazzmusiker
Sofie Nielsen – Electronicamusiker og -komponist,
ophavskvinde Platform4
Kristian Ellestad-Ravn – Visual performance, ophavnsmand Platform4

134

Morten Nyholm Mosgaard – Sangstuderende Nordjysk Musikkonservatorium
Mads Bang – PR-medarbejder, Huset i Hasserisgade
Malene Urup – Designer, by urup aps
Lone Hagedorn – Kunsthåndværker, DOK#1
Martin Lynge – Kunstner, ophavsmand til
Tossestreger.dk
Casper L. Thomsen – PR-medarbejder, Transformator
Kulturhuset, Arden - 24. september 2009
Rebild kommune
Berno Jakobsen – Efterskoleforstander, medlem af
Kulturråd, aktiv i talentudvikling, musik og drama
Dorte Lausten – Guldsmed, smykkekunstner, medlem af DOK #1
Anders Bjerre – Aktiv forælder/voksen i Alle Tiders
Familieteater
Eske N. Nielsen – Gymnasielev, teatertalentelev
Morten Friis – Kulturskoleleder, leder/aktiv mht.
Himmerlands Ungdomssymfoniorkester, orkesterskole m.m.
Arne Arildsen – Kulturkonsulent
Mariagerfjord
Maibritt Lienert – Billedkunstner
Jens Lykke – Konsulent for Kultur og Landdistrikter
Erik K. Mikkelsen – Udvalgsformand
Vesthimmerland
Amalie – Teatertalentelev
Emilie – Teatertalentelev
Anni Gamborg – Kunstner
Troels Laursen – Kulturaktør og sognepræst
Bo Jakobsen – Formand for Vesthimmerlands Kommunes Kulturråd
Broder Berg – Museumsinspektør Vesthimmerlands
Museum.

Bratskov, Brovst - 30. september 2009
Jammerbugt
Noël Mignon – Udviklingschef
Jens Hostrup – Souschef i Musikskolen
Henrik Westergaard – Kunstner
Kirstine E. Kjeldsen – Gymnasie- og musikskoleelev
Alberte Svenningsen – Gymnasie- og musikskoleelev
Anders Moltsen – Forstander, Vester Th. Efterskole
Ulla Tjell – Kulturkonsulent
Morsø
Anne Bovbjerg – Billedkunstner og projektkoordinator for www.nordatlantiskinspiration.dk
Ilse Klink Jakobsen – Biblioteksleder
Jens Nørgaard – Kultur- og fritidskonsulent
Bente Nyborg – Kultur- og fritidschef
Kirsten Langer – MC Holms Skolen
Thisted
Finn Jorsal – Gymnasierektor
Anders Vittrup – Musikskoleleder
Nini Jolander – Skuespiller, Bestyrelsesmedlem i Thy
Teater
Sisse Strunk – Kulturkonsulent
Ole Skov Thomassen – Kulturchef
Frede Nørgaard – Repræsentant for Styregruppen
for Kulturanalysen
Karsten Højen – Kulturkonsulent, Region Nordjylland
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Hardy Jensen – Vesthimmerlands Kulturråd - aktiv i
Musikhusets Alfas arrangementer
Jesper Gravholdt – Leder af Rockorkesteret ”Dawn
Break”, formand i Boxen og tidligere arrangør af
”Rock Undergrown” i Messecenteret

Tommas Jørgensen – Kunstner
Marianne Lund Jespersen – Aalborg Teater
Nicklas Beermann – Platform 4
Birgitte Prang – Kunstner
Jens Larsen – Fristedet
Viggo Steincke – Musiker og komponist
Gitte Friis Therkildsen – Kulturkonsulent
Mark D. Andersen – Analytiker, Region Nordjylland
Frederik Rottbøll – Analytiker, Region Nordjylland
Vendelbohus - 8. oktober 2009
Hjørring
Christian Larsen – Leder af Den musiske Skole,
Hjørring
Glen Ringtved – Forfatter og indehaver af forlaget
Bagland
Steen Poulsen – Kulturkonsulent, Hjørring Kommune
Michael Jensen – Kultur- og fritidschef, Hjørring
Kommune
Michael Karlborg – Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Hjørring Kommune
Brønderslev
Henrik Hald – Formand for musikforeningen Foxtrot, næstformand i Den runde Pavillons venner samt
medarrangør af Keep on Rockin
John Fuglsang – Musikskolens leder
Inger Aarup-Kristensen – Fritids- og kulturkonsulent, Brønderslev kommune
Frederikshavn
Jan Jakobsen – Leder af Frederikshavn Musikskole
Lene P. Larsen – Billedkunstner
Benthe Marit Norheim – Billedkunstner
Karsten Højen – Kulturkonsulent, Region Nordjylland

Nordkraft - 1. oktober 2009
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Bilag D:
Regional investeringsfond
I forvejen mange fonde
I dag eksisterer der en række fonde, tilskudsordninger, investeringsfonde m.v. som kulturaktører og
kulturelle iværksættere kan søge fi nansiel støtte fra
eller lån hos.
Eksempler herpå er: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, Nordisk Kulturfond, Vækst-Invest Nordjylland, NOVI Innovation, Nordic Game Program, Danish
Crafts, Danmarks Eksportråds Born Creative program,
Vækstforum Nordjylland, Kulturaftale Nordjylland
samt andre regionale og kommunale kulturmidler.
Med henblik på etablering af en regional investeringsfond for kulturelle iværksættere er det essentielt, at en mulig fremtidig fond giver en merværdi
til kulturområdet i regionen og investerer i områder
med et reelt vækst- og udviklingspotentiale. Fonden
bør for at have en eksistensberettigelse støtte områder, som ikke i forvejen er dækket af eksisterende
støtteordninger, fonde m.v.
Ønsker om yderligere støttemuligheder
Igennem kulturanalysens dataindsamling er der af
de nordjyske kulturaktører givet udtryk for to hovedkategorier indenfor hvilke, der ønskes yderligere
støttemuligheder:
1. Udfyldning af ”huller” i de eksisterende støttemuligheder, herunder et ønske om støttemuligheder til kontinuerlig udvikling frem for udelukkende konkrete projekter og aktiviteter.
2. Finansiering og rådgivning til forretningsudvikling hos iværksættere.
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Tages der udgangspunkt i udsagnene fra de nordjyske kulturaktører kan en eventuel ny fond etableres
efter én af to grundmodeller nemlig enten en ikke
erhvervsdrivende fond eller en investeringsfond.

To fondsmodeller
1. En ikke erhvervsdrivende fond
Fonden giver støtte til flerårige udviklingsprojekter
på kulturområdet i region Nordjylland og imødekommer her ønsket om støttemuligheder målrettet
kontinuerlig udvikling frem for enkeltstående projekter. Ifølge undersøgelsesresultaterne blandt kulturaktørerne vil fonden herigennem differentiere sig
fra det nuværende støttesystem.
Fonden yder støtte efter en tilskudsmodel uden krav
om afkast eller senere tilbagebetaling af midlerne.
Den konkrete definition af fondens formål og arbejdsdelingen i forhold til bevillingssystemet skal
dog vurderes nærmere, så man sikrer sig, at fonden
reelt giver en merværdi for region Nordjylland, da
der jo allerede i det nuværende tilskudssystem og
fondssystem er eksempler på støtte af mere langsigtede aktiviteter.
I en sådan konstellation vil de 11 nordjyske kommuner (og evt. staten samt et antal private givere) være
de primære indskydere af fondens grundkapital. Da
det kun er fondens overskud per år, der gives væk til
fondens formål, er omfanget af støttemidler som udgangspunkt begrænset til renteindtægter og evt.
tilbagebetalt støtte fra et tidligere støtteår. Det bevirker, at fondens grundkapital skal være i størrelsesordenen 100 mio. kr., såfremt fonden skal kunne gøre
en forskel på kulturområdet i Nordjylland.
Ulempen ved fondsmodellen frem for det alminde-

Fordelen ved fondsmodellen er, at den rummer mulighed for at opsamle private midler og supplere de
offentlige midler i en større kapitalkoncentration,
der alt andet lige vil øge gennemslagskraften af støtten.
2. En investeringsfond
Fonden tilbyder risikovillig kapital og rådgivning til
kulturelle iværksættere med stort erhvervsmæssigt
vækstpotentiale.
Fonden yder støtte efter et investeringsmotiv med
det formål at investere i forretningsudvikling af
gode ideer hos regionens kulturelle iværksættere. Investeringen sker såvel gennem finansiering og afsættelse af ressourcer til rådgivning.
Fonden investerer midler på vegne af de 11 nordjyske
kommuner, evt. staten samt et antal private aktionærer, der ønsker at investerer i kulturelt iværksætteri.
Kapitalindskuddet kan for eksempel opbygges som
et lån med fast rente og løbetid for tilbagebetaling
og pant i aktiver eller en kombination af en andel af
indskudskapitalen i iværksætterens anpartsselskab
og et lån.
Selvom investeringsfonden vil skabe aktiver og løbende modtage rentebetalinger og tilbagebetalinger
skal grundkapitalen være i samme størrelsesorden
som en fond med et rent støtteformål - her i størrelsesordenen 100 mio. kr. Det skyldes, at investeringsfonden skal kunne imødegå tab og afdække risikoen
på et område med høj risikoprofi l for investeringerne.
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lige bevillingssystem er i dette perspektiv, at indskyderne skal binde en meget betydelig kapital i fonden
og derfor mister handlefrihed.

På baggrund af kulturanalysen kan det konstateres,
at der tegner sig et billede af, at andelen af kulturelle iværksættere med forretningsmæssigt vækstpotentiale, som berettiger investeringer fra en investeringsfond, er begrænset.
Også her skal den konkrete definition af fondens
formål og arbejdsdelingen i forhold til eksisterende
iværksætterfonde derfor vurderes nærmere.
Fordelen ved fondskonstruktionen er, at kulturiværksætterne får deres egen investeringsfond, hvor offentlige og private investeringsmidler kan akkumuleres og derigennem give større gennemslagskraft for
investeringerne.
Udover den betydelige kapitalbinding og tabet af
handlefrihed rummer modellen med en investeringsfond en række udfordringer af juridisk karakter i forhold til kommunalfuldmagten samt lovgivning og praksis om kommuners adgang til at støtte
erhvervsudviklingsaktiviteter.
Disse krav indebærer som minimum, at de kommunale indskyderes andel af fondens afkast skal indestå i fonden, mens de private indskyderes andel kan
udbetales som udbytte.
Denne dobbelthed har erfaringsmæssigt vist sig at
volde store praktiske vanskeligheder, hvilket peger på hensigtsmæssigheden af at kanalisere investeringsmidler til kulturelle iværksættere gennem
de allerede etablerede fonde og støttekanaler, hvis
vedtægter og indarbejdede sagsgange allerede tager
højde for kompleksiteten omkring midlernes anvendelse.
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