
Kulturløfte i 
Svendborg Kommune  

Fantastiske 
Fornemmelser

Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser 
tager afsæt i det fælles kulturgrundlag, 
som vores historie, den samfundsmæssige 
udvikling og produktet af kulturplan 
2006-2016 har tilført os.
I spændingsfeltet mellem forankring og forandring har vi tilegnet os nye måder at se, 
bruge og udvikle kulturen på. Forandringernes hast og ønsket om et mangfoldigt kulturliv 
i en naturlig balance mellem det lokale og det globale gør, at der politisk er ønsker om en 
ny dynamisk kulturstrategi som grundlag for at sikre det gode liv.

Noget af det, der karakteriserer Svendborg Kommune er, at kunst og kultur har stor 
betydning for det liv, der udfolder sig i byerne og på landet. Kultur er det prisme, som 
mange ser og forstår verden igennem. Dette afspejles i den store mangfoldighed og 
variation i udbuddet af kulturtilbud. 

Det brede og mangfoldige kulturliv – et kulturelt vækstlag – er enestående for 
Svendborg Kommune, og mange talenter opstår netop i vækstlagets fællesskab.

Vækstlaget dannes af de mange kunstneriske udfoldelser indenfor eksempelvis musik,   
teater, film, litteratur, kunst, dans, de unges ideer og nye vinkler på kunstneriske udfoldelser, 
kulturinstitutionernes ideer og samarbejde, de mange kreative tiltag og livet i forsamlings-
huse og andre mødesteder.

Dette kulturelle vækstlag skal styrkes og udvikles, så talenterne, kulturbærerne, 
kulturskaberne og mangfoldigheden løftes. 

Kulturløftet åbner for nye kulturelle fællesskaber og giver løfter om nye muligheder og 
FaNtaStISKe ForNemmelSer. 
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KUltUrløFtet
Kunst og kultur har stor værdi i sig selv. Kunst og kultur udvikler og præger 
os som mennesker og som samfund. Gennem kunst og kultur får det enkelte 
menneske redskaber til at forstå, fortolke, kommunikere og ytre sig. Dette  
er en forudsætning for det demokratiske samfund. 

et rigt kunst og kulturliv er til gavn og inspiration for alle. Kunst og kultur  
er oplevelser, der begejstrer, forundrer, udvikler, provokerer, frustrerer,  
frastøder, irriterer og inspirerer. 

et rigt kunst og kulturliv beriger og skaber Fantastiske Fornemmelser.

KUltUrløFtet er De VærDIer, De KoNKrete INDSatSer 
prIorItereS eFter

FælleSSKaBer
KUNSt oG KUltUr mellem ByGNINGer
BørN oG UNGeS BIDraG tIl KUltUreN

FælleSSKaBer
Deltagelse i kulturaktiviteter giver den enkelte oplevelser, udfordringer og mulighed for at udvikle 
sig som menneske og samfundsdeltager.

I kulturelle sammenhænge opstår både midlertidige og varige fællesskaber, som i vid udstrækning 
giver et tilhørsforhold og er identitetsskabende. Disse kulturelle fællesskaber er ikke nødvendigvis 
åbne for alle, sommetider forener de blot mennesker, som deler den samme interesse. 

Det er afgørende, at alle har adgang til og mulighed for at deltage aktivt i kulturelle fællesskaber. 
Netop den kulturelle mangfoldighed er en styrke. 

Kunstneriske og kulturelle fællesskaber har brug for mødesteder. Både udendørs og indendørs skal 
der være muligheder for at udfolde sig. 

KUltUrløFtet er
> den enkeltes mulighed for at have en rolle, et ansvar og en plads   
  i kulturlivet
> talenters mulighed for plads og rum til at bidrage til fællesskabet
> muligheder for mødesteder
> fælles kulturoplevelser
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KUNSt oG KUltUr mellem ByGNINGer
Kunst og kultur skal bringes i samspil med landskaberne, byernes rum og pladser, og tænkes  
ind i den fremtidige kommunale planlægning. Der skal være mod og plads til kunstneriske   
eksperimenter, kreative udfoldelser, events og uformelle kulturmøder.

Det, der for nogle er moderne kunst og kultur i dag, er for andre kulturarv i morgen og omvendt. 
Derfor skal kulturarven bevares og formidles i tæt samspil med nutidens udfordringer.

KUltUrløFtet er
> udvikling og formidling af kunst og kulturoplevelser i naturen,    
 i lokalområder og på torve og pladser.
> kunstneriske eksperimenter, overraskende begivenheder og    
 events i byen og lokalområderne

BørN oG UNGeS BIDraG tIl KUltUreN
Kunst og kultur skaber nogle afgørende forudsætninger for børn og unges evner og muligheder 
for at begribe verden. Derfor er det afgørende, at børn og unge er en aktiv og synlig del af det 
fælles kulturliv. 

Børn og unge er væsentlige bidragydere, fordi de er fremtidens kulturskabere og kulturbærere. 

KUltUrløFtet er
> plads til, at børn og unges kunst og kultur farver og præger kommunen
> fokus på den kulturelle fødekæde og talenter
> dialog

proceSSeN oG HaNDlINGSplaNer
Kulturløftet er resultatet af den proces, der har foregået siden oktober 2012, hvor åbne  
borgermøder har inviteret til dialog om en ny kulturstrategi for Svendborg Kommune. 

Denne dialog har tydeligt vist, at der i Svendborg Kommune findes et stort potentiale for 
kunstnerisk/kulturel udvikling og nyskabelse, og at det især er dette potentiale, kulturløftet 
skal understøtte, udvikle og styrke.  Der er samtidig skabt opmærksomhed omkring, at det 
skal sikres, at kulturen er en del af kommunens synlige identitet.

Når talen falder på kultur som erhverv og turisme har grundsynspunktet i processen været, 
at netop ved at understøtte vækstlaget og talenterne skabes grundlag for en styrkelse og 
udfoldelse af kultur som erhverv og turisme.

Kulturløftet vil i de kommende år blive udmøntet i en række handlingsplaner, der vil blive 
udarbejdet af administrationen i samråd med de lokale råd, netværk og institutioner.  
Handlingsplanerne vil tage afsæt i de mange konkrete forslag, der er indkommet i forbindelse 
med borgerinddragelsesprocessen og sådan, at de første handlingsplaner forventes politisk 
vedtaget i 1. kvartal 2014.
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Svendborg Kommune 
Kultur, erhverv og Udvikling
ramsherred 5
5700 Svendborg
www.svendborg.dk

kulturogfritid@svendborg.dk

Kulturteamet kan træffes på
tlf. 62233014  /  62233016  /  62233020


