Vi sætter retning for kulturen i Svendborg
Kulturløftet 2.0. - Fantastiske fornemmelser
Kulturspor 5 - Svendborg ArtLab og Kulturklynge
Beskrivelse

Kultur er fællesskaber, og en af Svendborg kommunes styrker er, at vi skaber kulturen
sammen og på tværs af kulturområder. Denne position skal styrkes yderligere gennem et
mere formaliseret samarbejde omkring kulturelt iværksætteri. Samtidig skal Svendborg
udnytte sin position som et kulturmekka, der tiltrækker musikere/kunstnere fra hele landet,
som gerne vil bidrage til områdets kreative fællesskaber. Det kan ske gennem projektet
Svendborg ArtLab.
Svendborg ArtLab – fremtidsfabrikken for kunst og kultur – er et kunstnerisk bredt funderet
mødested og en rugekasse for områdets mange herboende musikere, forfattere og
billedkunstnere. Svendborg ArtLab understøttes af ’Akademiet for musisk skabende kunst’ en ny uddannelse i samarbejde med fx Svendborg Gymnasium, der tilbyder et 3 årigt forløb
med fokus på den skabende musiker/kunstner.
Det skal tillige undersøges, hvordan vi gennem et klyngesamarbejde bedst øger
sammenhængskraften mellem alt det der sker i Svendborg og i lokalområderne, og hvordan
vi bedst målretter samarbejdet mellem kommune, kulturlivet og erhvervslivet. Det kan
konkret ske ved at have fokus på, at understøtte:
 revitalisering af de kulturelle råd
 kulturens samarbejde med erhvervslivet
 udvikling af en værktøjskasse til kulturaktører
 arbejdet med at skabe øget økonomi til kulturområdet
 nytænkning af kommunal støtte og kriterier for tildeling

Parter

Svendborg Kommune, kulturinstitutioner, spillesteder, musikforeninger, udøvende
kunstnere, uddannelsesinstitutioner, frivillige ildsjæle, Kulturelle råd, kultur- og
idrætsaktører, erhvervsområdet (listen er ikke udtømmende).

Projektansvar

Svendborg Kommune og kulturinstitutioner.

Bemærkninger

Svendborg ArtLab vil kræve en professionel ledelse og koordinering.
Projekternes økonomi og rammer skal afklares nærmere.

Effekter










Strategiske mål

Synliggørelse/branding af Svendborg som Fyns musisk kreative skabende
hovedstad (musik, litteratur, billedkunst, scenekunst)
Tiltrækning af og jobskabelse for professionelle musikere og kunstnere
Styrkelse af den kulturelle fødekæde og fastholdelse af kreative talenter
Kapitalisering af den kulturelle kapital
Flere borgere får mulighed for at være kulturudøvere og/eller deltagere i
kulturlivets tilbud og projekter
Forebyggelse af ensomhed skaber øget livskvalitet
Skabe øget økonomi til hele kulturområdet
Stærke faglige råd som sparringspartner for kommunen

Øge den kulturelle synergi på tværs af kulturområder og lokalområder.
Ikke (nødvendigvis) mere – men bedre kultur.
Sætte det vi er gode til på formel.
Stærke innovative samarbejder og nytænkning samt øget økonomi til kulturområdet.
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Handleplan 1 - Svendborg ArtLab

Aktivitet
Hvad skal der ske

Etablere en fremtidsfabrik for kunst og kultur – et kunstnerisk bredt funderet
mødested og rugekasse for områdets mange herboende musikere, forfattere og
billedkunstnere samt styrke samarbejdet omkring kulturelt iværksætteri.

Handling
Hvordan skal det ske

Fase 1
Kortlægning af eksisterende faciliteter og mødesteder for udøvende kunstnere og
talenter i overensstemmelse med kortlægningen af kulturens rum og bygninger
jfr. kulturspor 1.
Fase 2
Nedsættelse af en styregruppe med repræsentanter fra aktuelle institutioner jfr.
kortlægningen i fase 1. Styregruppen skal beskrive modeller for et Svendborg
ArtLab.

Ansvarlig
Hvem har ansvaret

Kultur og Fritid

Tid
Hvornår startes op

Fase 1
Opstart 4. kvartal 2019
Fase 2
Opstart 2. kvartal 2020

Handleplan 2 - Svendborg Kulturklynge

Aktivitet
Hvad skal der ske

Gennem et klyngesamarbejde styrke sammenhængskraften mellem det, der sker i
Svendborg og lokalområderne på tværs af kulturliv, idrætsliv, erhvervsliv.

Handling
Hvordan skal det ske

Fase 1
Kulturinstitutioner, de kulturelle råd, idrætsaktører, erhvervsområdet og
uddannelsesinstitutioner involveres i opgaven med at beskrive modeller for et
klyngesamarbejde, herunder en revitalisering af de kulturelle råd.
Fase 2
Serviceeftersyn af kriterier for tilskud fra De frie kulturmidler.

Ansvarlig
Hvem har ansvaret
Tid
Hvornår startes op

Kultur og Fritid
Fase 1
1. kvartal 2020
Fase 2
4. kvartal 2019
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