Høje-Taastrup Kommunes
kulturpolitik 2012-2016
Vedtaget af Byrådet

Kultur
– i mødet mellem mennesker
Forord ved Michael Ziegler
Kultur er noget, vi er, og noget vi gør. Kultur er aktivitet, det
er dannelse, og det er identitet. Kultur er noget, der skabes
i mødet mellem mennesker, og som altid er i forandring.
Kultur er bestemte udtryksformer som for eksempel teater,
musik, kunst, dans, litteratur, historiefortælling, historie og
film, men det kan også være en praksis, der relaterer sig til
en livsform. Kulturpolitikken 2012-2016 har primært fokus
på kultur som udtryksform.
Med kulturpolitikken 2012-2016 har politikerne, borgerne og
administrationen fået en vision, nogle målsætninger og nogle
indsatser, der kan arbejdes systematisk med at realisere.
Den er et redskab til at skabe retning og udvikling på kulturområdet i kommunen og til at sikre de bedst mulige rammer
for, at alle borgere kan dyrke et aktivt kulturliv på tværs af
alder, køn og baggrund.
Strategien med kulturpolitikken er:
At bruge kultur på tværs af fagligheder og sektorer –
Kultur er en ressource, som skal tænkes ind i hele samfundsmaskineriet. Kultur foregår på kulturinstitutionerne og
i de kulturelle foreninger men skal også være en integreret
del af aktiviteterne i de kommunale institutioner og i det offentlige rum.
At bruge kultur til at skabe enhed og mangfoldighed i kommunen –
Kultur skal være med til at styrke følelsen af kommunalt fællesskab og sammenhængskraft samtidig med, at kultur skal
give plads til forskellighed og særegenhed. Kultur skal
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både bidrage til en følelse af fælles identitet og tilhørsforhold
og give mulighed for at udfolde og dyrke det unikke eller
særegne.
At bruge kultur aktivt i fællesskab med andre –
Kultur skal udpræget tænkes som noget, man gør aktivt i
mødet med andre mennesker. Det er, når man f.eks. udtrykker, oplever, igangsætter, planlægger, afprøver, improviserer,
reflekterer, erkender eller lærer i fællesskab med andre, at
man giver eller modtager nye impulser og udvider sin horisont.
At bruge kultur i et lærings- og udviklingsperspektiv Kultur skal have et læringsmæssigt og udviklingsorienteret
sigte. Derfor skal kulturpolitikken 2012-1216 også have
fokus på at styrke vækstlagene. Vækstlagene skal forstås
som de forskellige lag, der ”vokser” og dermed udvikler sig.
Det kan f.eks. være børn, det kan være unge eller det kan
være ældre. Det afgørende er, at vækstlagene bidrager med
ideer, innovation og kreativitet til kulturlivet. Når hver enkelt
borger eller kulturaktør udvikler sig personligt, udvikler hele
kulturlivet i kommunen sig også.
Der skal lyde en stor tak til alle de borgere og kulturaktører,
som har været med til at formulere kulturpolitikken for HøjeTaastrup Kommune. I har bidraget til, at kulturen nu bliver
tænkt ind i hele fødekæden, fra man er barn, til man bliver
voksen og dermed sætter et aftryk på hele samfundet.

Indvielse af kløverstier, 2011. Da Kamal mødte Maria, Taastrup Teater. Fotograf: Signe Lissau Hede

Visionen er, at
”Vi vil derhen, hvor kulturen tager os”
”Vi vil arbejde for et mangfoldigt og aktivt kulturliv i HøjeTaastrup Kommune, hvor alle borgere på tværs af alder, køn
og baggrund har mulighed for at deltage – og derigennem
opleve glæde, fællesskab og udvikling.”
De næste 12 år er kulturpolitikken det overordnede grundlag
for samarbejdet mellem borgere og kulturaktører. Kulturpolitikken er et redskab for kommunens politikere og admini-

stration i det daglige arbejde med at virkeliggøre de visioner,
målsætninger og indsatser, der er formuleret i fællesskab
med borgere og kulturaktører.

Undertegnet
Michael Ziegler
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Kulturpolitikkens tilblivelse:

Kulturpolitikken er et resultat af en etårig proces, hvor borgere, kulturaktører, politikere og administration har været i dialog om vision, målsætninger og indsatser. Der har været afholdt fem møder
i 2011 med temaerne: selvorganiserede netværkskulturer, kunst og kulturarv i det offentlige rum,
kulturinstitutioner på tværs, de kulturelle foreninger og kulturliv og begivenheder. På temamøderne
har følgende repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune deltaget og bidraget til indholdet i den
endelige kulturpolitik:

Administration

Kulturinstitutioner

Erhvervsliv

Kunstnere

Fritids- og ungdomsklubber

Medarbejdere fra boligsociale områder

Gymnasium

Politikere

Kulturelle foreninger

Skoler

Kulturelt Samråd

Unge i alderen 14-25 år

Derudover har følgende medvirket på temamøderne med oplæg,
inspiration og kulturelle indslag:
Ebba Hestbæk, formand for Kultur Paa Heden
Jan Hansen, leder af Høje-Taastrup Kommunale Musikskole
Louise Cain, poetry slammer, Center for Kultur og Udvikling
Marianne Witt, leder af Mølleholmskolen
Merete Scheeksbeck, formand for Fritids- og Kulturudvalget
Mogens Holm, tidligere leder af Taastrup Teater
Per Christoffersen, leder af Fritids- og ungdomsklubben 5’eren
Peter Schultz Jørgensen, Køge Kyst Projektet
René Crone, direktør for Crone og Co
Ruth Trier, formand for Kulturelt Samråd
Ulrich Ammundsen, sekretariatschef, Videncenter for begivenheder
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Forårsfest 2011, Selsmoseskolen. Fotografer: Personalet på Selsmoseskolen.

Kulturpolitikkens opbygning og
temaer:
Alle politikker i Høje-Taastrup Kommune er formuleret med
afsæt i den fælles politikskabelon. Kulturpolitikken tager
således udgangspunkt i en overordnet vision, som løber over
tolv år. Visionen spænder over fem selvstændige temaer og
et tværgående. Temaerne er defineret og beskrevet i kulturpolitikken.
For hvert af de fem temaer er der opstillet nogle målsætninger, som løber over tolv år. Under målsætningerne er der
formuleret indsatser, som løber over to til fire år. Indsatserne
er de overordnede tiltag, der skal sættes i gang for at nå
målene. Succeskriterier er indikatorer for, hvornår en given
indsats kan kaldes en succes. Det er den konkrete indikator, der i forbindelse med en opfølgning, afgør, om målet er
realiseret. Hvert år bliver der udarbejdet handleplaner med
konkrete aktiviteter, der knytter sig til de enkelte indsatser
og fører til opfyldelse af målsætningerne og visionen.

Kulturpolitikken består af seks temaer, hvoraf det ene er
tværgående.
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Selvorganiserede netværkskulturer
Kunst og kulturarv i det offentlige rum
Institutioner som kulturbærere
Foreninger som kulturbærere
Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme
Vækstlag - tværgående

•	Det tværgående tema hedder vækstlag og er formuleret
ud fra det forhold, at kulturpolitikken 2012-2016 skal
have fokus på udvikling. Vækstlaget er ikke beskrevet
i et særskilt afsnit, idet vækstlaget skal forstås som de
forskellige lag, der ”vokser” indenfor kulturområdet og
derved indenfor kulturpolitikkens øvrige temaer. Det afgørende er, at vækstlaget bidrager med ideer, innovation og
kreativitet til kulturlivet.

Vision
12 år
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Tema 1:

Tema 2:

Tema 3:

Tema 4:

Tema 5:

Selvorganiserede
netværkskulturer

Kunst og kulturarv i
det offentlige rum

Institutioner som
kulturbærere

Foreninger som
kulturbærere

Begivenhedsudvikling
– erhvervsliv og
turisme

vækstlag

vækstlag

vækstlag

vækstlag

Mål 2012-2016
Succeskriterier

Mål 2012-2016
Succeskriterier

Mål 2012-2016
Succeskriterier

Mål 2012-2016
Succeskriterier

Mål 2012-2016
Succeskriterier

Indsatser
2-4 år

Indsatser
2-4 år

Indsatser
2-4 år

Indsatser
2-4 år

Indsatser
2-4 år

vækstlag

Vision 2012-2024:

”Vi vil derhen, hvor kulturen tager os”

”Vi vil arbejde for et mangfoldigt og aktivt kulturliv i HøjeTaastrup Kommune, hvor alle borgere på tværs af alder, køn

og baggrund har mulighed for at deltage – og derigennem
opleve glæde, fællesskab og udvikling.”

Tango, colourbox.
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Tema 1: S
 elvorganiserede
netværkskulturer

Definition: Borgernes kulturaktiviteter uden for formelt organiserede foreninger, institutioner og virksomheder.
Kendetegnende for disse kulturaktiviteter er fraværet af mange regelsæt og på forhånd givne forretningsgange.

Status

Målsætning

Succeskriterium

Indsats

Høje-Taastrup Kommune har
ikke tidligere haft et særskilt
fokus på at understøtte
selvorganiserede netværkskulturer.

Forbedre mulighederne for at
dyrke kulturaktiviteter i uformelle
rammer.

I år 2016 er udvalgte dele af
kommunens faciliteter og det
offentlige rum indrettet til at
understøtte selvorganiserede
netværkskulturer.

Skabe adgang til selvorganiserede netværkskulturer i udvalgte
dele af kommunens faciliteter og
det offentlige rum.
Understøtte flere uformelle kulturaktiviteter.
Skabe et fast sted for unge
selvorganiserede, hvor de får indflydelse på aktiviteter og drift.
Synliggøre og forbedre mulighederne for at søge støtte til kulturaktiviteter i uformelt regi.

Inkludere flere og nye aktører i
kulturlivet via aktiviteter og projekter i uformelle rammer.

Identifikation af mindst fem nye
kulturaktører i aktiviteter/projekter i 2016

Synliggøre og involvere nye aktører i kulturnetværk og kulturaktiviteter.
Understøtte kulturnetværk og
kulturaktiviteter.

Forbedre samarbejdet og ressourceudnyttelsen mellem selvorganiserede netværkskulturer
og formelt organiserede aktører
indenfor kulturlivet.
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Senest i år 2016 er der etableret
en portal for projektrådgivning.
Etablering og afvikling af mindst
to årlige kulturprojekter mellem
selvorganiserede netværkskulturer
og formelt organiserede kulturaktører fra 2016 og frem.

Understøtte relationer mellem
selvorganiserede netværkskulturer og formelt organiserede
kulturaktører.
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Break Dance, Colourbox.

Tema 2: Kunst og Kulturarv i det
offentlige rum

Definition: Det offentlige rum - gaden, pladsen, stien, parken, skoven osv. danner ramme om borgernes og
kulturaktørernes oplevelses- og udfoldelsesmuligheder indenfor kunst og kulturarv. Elementer som æstetik,
funktionalitet, historie, aktivitet og fortælling indgår i det offentlige rum.

Status

Målsætning

Succeskriterium

Indsats

Kulturelt Samråd har kompetencen til at indkøbe og
placere kunstværker i HøjeTaastrup Kommune. Kunstværkerne i kommunen er
beskrevet i en skulpturguide.
Kroppedal Museum varetager
formidlingen af kulturarven i
kommunen. Der er desuden
beskrevet kulturhistoriske byvandringer og kløverstier for
Høje-Taastrup Kommune.

Sikre at kunst og kulturarv indgår
i en byrumsudviklingsstrategi,
som er kendetegnet ved et helhedssyn, hvor kunst og kulturarv
bestemmes ud fra parametrene
tid, sted og miljø.

Der er altid et veldefineret formål
med placering af kunst og kulturarv på og i bygninger og i det
offentlige rum.

Kunst og kulturarv skrives ind
som en integreret del af kommunens strategi for byplanlægning
og udvikling.

Nytænke og genoplive det offentlige rums muligheder som kulturelt mødested, herunder at bruge
kunst og kulturarv til at skabe
mere interaktivitet i og omkring
bygninger og i det offentlige rum.

Øget kulturaktivitet i det offentlige rum.

Gøre det offentlige rum tilgængeligt som scene for borgere og
kulturaktører.

Skabe flere udstillingsplatforme
på og i bygninger og i det offentlige rum.

I 2016 har der været etableret
fem nye udstillingsplatforme for
kunst og kulturarv på og i bygninger og i det offentlige rum.

Øge samarbejdet mellem borgere,
kulturaktører og administrative
fagcentre med henblik på at
skabe flere udstillingsplatforme i
kommunen.

Understøtte byrum, som kobler
kunst, kultur, natur, sundhed,
arkitektur, idræt og bevægelse.

Skabe nem adgang til og synliggøre nye udstillingsplatforme.
Synliggøre og forbedre formidlingen af kunst og kulturarv på og i
bygninger og i det offentlige rum.
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Senest i 2016 er der etableret
trykte, elektroniske og fysiske
platforme for formidling af kunst
og kulturarv i aktuelle dele af
Høje-Taastrup Kommune.

Skabe en sammenhæng og et
overblik over historiefortællingen
om Høje-Taastrup Kommune med
kunst og kulturarv som virkemidler.
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Billedskolens elevarbejder. Fotograf: Jytte Andersen.

Tema 3: Institutioner som
kulturbærere
Definition: ”Institutioner som kulturbærere” rummer de særegne kulturinstitutioner, som tilbyder kulturelle aktiviteter og
oplevelser af professionelle og frivillige aktører indenfor blandt andet teater, musik, kunst, dans, litteratur, historie og film.
I Høje-Taastrup Kommune er det Taastrup Teater, Dramaskolen, Musikskolen, Billedskolen, Kroppedal Museum, Byhistorisk
Samling Blaakildegaard, bibliotekerne, Opera Hedeland og kulturhusene: Hedehuset, Medborgerhuset og Taastrup Kulturcenter. Derudover rummer ”Institutioner som kulturbærere” også daginstitutioner, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, Ungdomsskolen og uddannelsesinstitutioner.

Status

Målsætning

Succeskriterium

Indsats

Der er ikke tradition for forpligtende kultursamarbejder
mellem kulturinstitutioner,
daginstitutioner, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber og
uddannelsesinstitutioner.

Sikre en høj faglig kvalitet og
relevans i kulturaktiviteterne i de
kulturbærende institutioner.

Senest i 2016 er der indført brugerundersøgelser af kulturaktiviteter i kulturinstitutionerne og af
evalueringer af kulturaktiviteter
i daginstitutioner, SFO’er, fritidsog ungdomsklubber og uddannelsesinstitutioner.

Forbedre mulighederne for tværgående dialog og faglig sparring mellem de kulturbærende institutioner.
Forbedre mulighederne for udvikling af kulturelle kompetencer for
personalet tilknyttet de kulturbærende institutioner.
Etablere formelle, forpligtende
samarbejder mellem de kulturbærende institutioner.

Understøtte udviklingen af
kulturaktiviteter, som er for og
med borgere og professionelle og
frivillige kulturaktører i lokalområdet, i kommunen og udenfor
kommunegrænsen.

I 2016 kan der identificeres fem
forudgående kulturprojekter,
hvor der har indgået forskellige
samarbejdspartnere og elementer
af borgerinddragelse.

Bringe den kollektive kulturelle
kompetence i spil gennem arbejdsdeling, samarbejde og ressourceudnyttelse mellem de kulturbærende
institutioner.

Stimulere og vejlede børn og
unge til livslang deltagelse i
kulturlivet.

I 2016 kan der identificeres
mindst 20 forudgående kulturprojekter, hvor børn og unge har
været involveret.

Skabe fokus på personalet som kulturambassadører og institutioner
som kulturbærere.
Identificere og synliggøre kulturambassadører i kulturprojekter.

Sikre tilgængelighed for kulturbærende institutioner til kommunens samlede kulturfaciliteter.
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I 2016 er der flere kulturbærende
institutioner, som benytter kommunens samlede kulturtilbud end
i dag.

Forbedre samarbejdet om brugen
af kulturfaciliteter og rekvisitter
mellem kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner,
fritids- og ungdomsklubber og
kulturelle foreninger.
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Song Writer Camp 2011, Fritids- og Ungdomsklubben Impulsen. Fotografer: Michael Bush og Abdellah Ihadian

Tema 4: Kulturelle foreninger
som kulturbærere

Definition: De kulturelle foreninger er organiseret gennem almindeligt medlemskab i de lokale foreninger.
De kulturelle foreninger er demokratiske foreninger, der drives i ikke-kommercielt henseende, baseret på det
forpligtende fællesskab.

Status

Målsætning

Succeskriterium

Indsats

Ved udgangen af 2010 var
der 22 kulturelle foreninger i
Høje-Taastrup Kommune med
i alt 1809 medlemmer.

Understøtte flere kulturaktiviteter
til borgerne.

I 2016 kan der identificeres
mindst 20 forudgående kulturprojekter indgået mellem selvorganiserede netværkskulturer og
formelt organiserede kulturaktører
eller partnerskaber mellem frivillige foreninger og institutioner.

Etablere bredere samarbejde om
kulturaktiviteter med andre foreninger og kulturaktører udenfor
foreningslivet.

Understøtte et mere åbent og
nyskabende foreningsliv

Senest i 2016 er der gjort erfaringer med kulturprojekter i samarbejde med kulturaktører udenfor
foreningslivet.

Understøtte en mere fleksibel
foreningskultur- og struktur.

Større synliggørelse og bedre
markedsføring af det kulturelle
foreningsliv.

Senest i 2016 er der etableret en lokal kulturportal, hvor
kommunens kulturaktører kan
markedsføre deres aktiviteter. Via
kulturportalen kan kommunens
borgere og kulturaktører søge relevant information om kulturlivet
i kommunen og derigennem være
aktive brugere.

Etablering af en lokal kulturportal.

De kulturelle foreninger
afholder aktiviteter indenfor
de kulturelle genrer, som
f.eks. er musik, sang, dans,
litteratur, teater, film, kunst
og museer.

14

15
Fernisering, Kunstforeningen Humlen. Fotograf: Nils Olesen

Tema 5: B
 egivenhedsudvikling
- erhvervsliv og turisme:

Definition: Udvikling af større begivenheder, som sker i samarbejde med det lokale erhvervsliv og har til formål
at styrke turismen og væksten i Høje-Taastrup Kommune.

Status

Målsætning

Succeskriterium

Indsats

Høje-Taastrup Kommune
har for få erfaringer med at
planlægge og afvikle større
begivenheder, som har oplevelsesøkonomisk karakter og
virker som en vækstdriver for
kommunen.

Gennemføre større begivenheder,
som også appellerer til borgere
udenfor Høje-Taastrup Kommune.

Afvikling af minimum en større
årlig begivenhed fra 2016 og
frem, som tiltrækker borgere
udenfor Høje-Taastrup Kommune,
og som involverer aktører fra
kulturlivet og erhvervslivet.

Forbedre samarbejdet om brugen
af kommunens samlede kulturfaciliteter.
Understøtte relationer mellem
selvorganiserede netværkskulturer, aktører indenfor det formelt
organiserede kulturliv, institutioner og erhvervslivet.
Gøre det offentlige rum tilgængeligt som scene for aktører indenfor kulturlivet og erhvervslivet.
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Aftenstemning Opera Hedeland. Fotograf Marie Rosenkrantz Gjedsted
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Koncert, Colourbox.

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
www.htk.dk
01-031-17

