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KULTURENS ØKONOMISKE BÆREDYGTIGHED

År 2012 Mål 2020 Realiseret 2018 Vækst %

Museumsbesøg 319.000 700.000 561.000 76%

Kommercielle overnatninger 345.000 500.000 490.000 42%

Erhverv – overnatninger 

hotel

46.000 75.000 83.000 80%

Beskæftigede i handel, hotel 

og restauration

1.503 1.953 

(+450)

1.835 22% 

(+332 jobs)



KULTURENS SOCIALE BÆREDYGTIGHED

SOCIAL BÆREDYGTIGHED – og særlig social indsats

• En boligsocial indsats med kultur, bevægelse og fællesskaber som driver

• Kulturen kan noget andet end fx idrættens fællesskaber

• Samarbejde på tværs af socialområdet og kulturområdet

• Formål: at åbne de mange fællesskaber inden for kultur og idræt for borgere med fysiske og psykiske 

udfordninger.



SOCIAL BÆREDYGTIGHED - Gang i Nordvest 

En boligsocial indsats med kultur, bevægelse og fællesskaber som driver

• Overset område

• Mange komplekse borgere sammenlignet med resten af kommunen

• Få kulturaktiviteter, mødesteder og netværk

• Udfordringer med utryghed i kommunen



KULTUREL BÆREDYGTIGHED - fortsat

Ungdomsskolens Musical 

Teaterbøtten

HamletScenen – Scenekunstens GrundKursus

Kulturens nye talent- og uddannelsesretninger. Fødekæden fra barn til karriere. 

• Teaterbøtten – ca. 100 børn og unge – føder ind i Ungdomsskolen 

• Ungdomsskolens Musical – ca. 80 unge, hvor flere efterfølgende gør karriere i teaterverdenen

• HamletScenen SGK (Scenekunstens Grundkursus)

KULTUREL BÆREDYGTIGHED – nye uddannelsesretninger



KULTUREL BÆREDYGTIGHED – MUSIC MAKER OG WRITERS CAMP 

Talentindsats gennem den regionale kulturaftales Musikmetropol. Værdikædeudvikling!

• Sangskrivercamps på Musikskolen

• National camp for unge sangskrivertalenter gennem Musikmetropolen 

• Sideløbende med International Writers Camp med de bedste sangskrivere og producere i 

verden på Marienlyst Slot

• Lobbyarbejde for en ny national eliteuddannelse i kommerciel sangskrivning

• Eksempel på metodearbejde, hvor kulturens styrkepositioner anvendes til at skabe en 

talentværdikæde fra Musikskole til karriere og eksport.



KULTUREL BÆREDYGTIGHED –

- Exploring and developing new ideas at 

the intersection of art, technology, and design.


