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Referat af møde i Den Politiske Styregruppe 

06.09.2021 kl. 15 - 17 

Afholdt ved Stevns Fyr 

Adresse: Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge 

Mødelokale: i Cafeen MAD & RO    

Googlelink 

 

Deltagere: 

Den Politiske Styregruppe:   Linda Frederiksen, René Tuekær, Tine Vinther Clausen (via teams)  

 

Den Administrative Styregruppe:  Benny Agergaard, Kim Dawartz, 

Annette Lisa Kjær, Morten Rus Hatorp,  

Lene Rikke Bresson, Jesper Kjærulff 

 

Sekretariat                          Trine Marxen  

Gæst fra arbejdsgruppen   Afbud 

Afbud / Ikke til stede:   Koordinator for Kultur & Turisme i Stevns Morten S. Andersen 

Martin Lohse (afbud), Thorbjørn Kolbo Andersen (afbud), Mikkel 

Lundemann Rasmussen (afbud) 

0. Kort præsentation af Stevns Fyr ved Annette Lisa Kjær  

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra DAS 

3. Beslutning: Godkendelse af projekter under Kulturaftale 2021-2024  

- Nye 4 årige rammeaftaler med projekter der modtager tidl. Amtsmidler: Lys over Lolland & Cantabile 2  

- Kulturaftalemidler: Ungdommens Dokumenta  

4. Orientering: Status på Kulturaftale 2021-2024  

- Tidl. Amtsmidler; Lys over Lolland & Cantabile 2  

- Kultur til tiden: Ensemble Storstrøm, Filmlab Storstrøm  

- Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: Bæredygtighedspuljerne 

- Projekter under udvikling: Fælles kompetenceløft, Design & Scenekunst  

5.  Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

- Billedskolen Storstrøm  

- Fyr den Auf 

- FællesVærk 

- Netværket Kulturstrømmen 

- Culture Point (afsluttet)  

- Ensemble Storstrøm (afsluttet) 

- Lys over Lolland (afsluttet) 

- Cantabile 2 (afsluttet)  

6. Drøftelse: Anbefalinger / gode råd til ny styregruppe   

SWOT - DPS kommer med styrker og svagheder, muligheder og trusler 

7. Drøftelse: Evt. 

8. Drøftelse: Bordet rundt 

https://www.google.dk/maps/place/Stevns+Fyrcenter/@55.2905731,12.43638,14.83z/data=!4m5!3m4!1s0x46531e0f8c1457dd:0x5927131d3c163885!8m2!3d55.2906969!4d12.4536663
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1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling   

Den Administrative Styregruppe (DAS) indstiller, at Den Politiske Styregruppe (DPS) godkender dagsordenen. 

 

Sagsfremstilling   

Fast punkt på dagsordenen.     

 

Beslutning i DPS   

Dagsorden godkendt.  

 

   

2. Orientering: Meddelelser fra DAS 

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS tager meddelelserne til efterretning. 

 

Der er følgende meddelelser:  

 

- Sommerhilsen sendt til DPS 25. juni 2021 (Bilag 1)  

- Slots- og Kulturstyrelsen har varslet en ny skabelon for evaluering/afrapportering. Der foreligger 

intet nyt herom.   

- Kulturaftale 2021-2024 med underskrifter og lagt op på Slot- og kulturstyrelsens hjemmeside. Se den 

her: https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-

kommuner/kulturregioner/storstroem/ 

 

Bilag 

Bilag 1 Sommerhilsen til DPS_ juni 2021 

 

Beslutning i DPS 

Meddelelserne taget til efterretning. Sekretariatet oplyste herudover om, at de har søgt om godkendelse 

af Kulturaftalen 2021-2024 på vegne af alle 6 kommuner, og at Kulturaftalen er blevet godkendt, forudsat 

at den er godkendt i samarbejdskommunernes Byråd/kommunalbestyrelser. Sekretariatet følger op 

med DAS.    

 

3. Beslutning: Godkendelse af projekter under Kulturaftale 2021-2024  

 

Indstilling 

DAS indstiller at DPS godkender projekterne Lys over Lolland og Cantabile 2 (der modtager tidligere 

amtsmidler), samt projektet Ungdommens Dokumenta, under kulturaftalen 2021-2024.  

 

Sagsfremstilling 

DPS godkendte 12. februar 2021 rammer og retning for projektudviklingen af Kulturaftale 2021-24, herunder 

Ungdommens Dokumenta-festival, og de to projekter under tidligere Kommunale Fuldmagtsmidler; Lys Over 

Lolland og Cantabile2.  

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/kulturregioner/storstroem/
https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/kulturaftaler-med-kommuner/kulturregioner/storstroem/
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Beskrivelse af sagen  

 
Tidligere amtsmidler  
 
DAS vurderer på baggrund af oplæggene (Bilag 2 Lys over Lollands Børn- og unge programindsats 2021-24 og 
Bilag 3 Cantabile2 kulturregion tekst til 4årig aftale), samt Sekretariatets dialog med projektansvarlige, at rammer 
og retning tegner i den rigtige retning. Begge har fokus på kulturaftalens mål indenfor de to indsatsområder 
Kultur til tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.  
 
Lys over Lolland 
 
Lys over Lolland fokuserer på begge indsatsområder i kulturaftalen 2021-2024 med ambitionen om, over de 
næste 4 år, at udvikle børne- og ungeprogrammet på festivalen igennem:  
 
- Høj kunstfaglig og pædagogisk projektledelse, der skaber et strategisk B&U Lys over Lolland - 

netværk med regionens lokale kulturinstitutioner/aktører, skoler (inklusiv efterskoler) og 
institutioner.  

 
- Unge rollemodeller og børn- og unge kulturfællesskaber, som skal bidrage og medvirke til 

kvalificering af form og indhold til det årlige Lys over Lollands B&U program.  
 
- En nutidig og relevant strategisk kommunikationsstrategi, også på de sociale medier, der 

involverer de unge selv.  
 
Dermed er der fokus på at få børn og unge medinddraget i både processer og produktioner, og få skabt lokale 
bæredygtige kulturbroer. Udover den sociale bæredygtige udvikling af B&U-programmet, fokuserer Lys over 
Lolland også på bæredygtighed i mange andre sammenhænge, gennem kunsten, inddragelse af kulturlandskabet 
på Lolland Falser i og valg af lokale fødevarer/producenter i festivalsammenhænge.   
 
Aftalen vil indebære at Lys over Lolland:  
 
- Årligt modtager tilskuddet på 468.910 kr. i to rater  
- Årligt sender et revideret årsregnskab og årsberetning, samt en kort 

beskrivelse/skitse/supplerende oplysninger om næste års program  
- Kvartalsvis (max 4 gange årligt) sender korte statusopdateringer til Sekretariatet til fremlæggelse 

på styregruppemøderne 
- … og Sekretariatet fortsat har en dialog om, hvordan effekterne af indsatserne bedst kan måles, så 

det giver mening for både Lys over Lolland og Kulturregionen.      
 
Cantabile 2  
 
Cantabile 2 har fokus på medinddragelse og aktiv deltagelse af børn, unge og familier i kreative processer og 
produktioner samt bæredygtig udvikling - både på Waves Festival og i egnsteaterproduktionen Sanseværk – for 
børn og unge. (Bilag 4)  
 
Waves Festival er i høj grad med til at inspirere børn og unge gennem oplevelsen af professionel scenekunst. 
Børn møder teatret på Vordingborgs gader og pladser i det store udendørs program, som samler familier og 
mange generationer i en fælles og levende oplevelse i et udvidet lokalsamfund. I 2023 arbejdes der bl.a. med et 
nyt tiltag, der inddrager børn i samarbejde professionelle kræfter fra udlandet, som kan præsenteres ved en 
visning.    
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Ift. den bæredygtige omstilling har Cantabile 2 en plan for videreudvikling af deres bæredygtighedsstrategi. I år, 
2021, starter de med at gå mod at blive en papirløs festival, og i det kunstneriske program er der et øget fokus på 
naturen og det simple format.  
 
Et af grebene i en bæredygtig omstilling er netop en tilknytning og værdsættelse af naturen, samt en ydmyg 
opfattelse af menneskets placering i verdensordenen, som en del af et hele, der ikke berettiger til udnyttelse og 
rovdrift. 
 
I årerene for egnsteaterproduktionen Sanseværk (2022 og 2024) er børn og unge med til at skabe forestillingerne 
på forskellig vis, og i høj grad.  
 
Aftalen vil indebære at Cantabile 2:  
 
- Årligt modtager tilskuddet på 436.086 kr. i to rater  
- Årligt sender et revideret årsregnskab og årsberetning, samt en kort 

beskrivelse/skitse/supplerende oplysninger om næste års program  
- Kvartalsvis (max 4 gange årligt) sender korte statusopdateringer til Sekretariatet til fremlæggelse 

på styregruppemøderne 
- … og Sekretariatet fortsat har en dialog om, hvordan effekterne af indsatserne bedst kan måles, så 

det giver mening for både Cantabile 2 og Kulturregionen.      
 
 
Ungdommens Dokumenta 
   
Ungdommens Dokumenta er en ny kunst- og kulturfestival for, med og til de unge i Kulturregion Storstrøm.  
 
Projektet ’Fyr den auf’, som er støttet under Tillægsaftalen 2020, er pilotprojekt til Ungdommens Dokumenta. 
Projektholderne er klar til at igangsætte initiativer, der kvalificerer festivalen, såfremt DPS godkender 
igangsættelse af Ungdommens Dokumenta. Læs mere om projektet under punkt 5 i dagsordenen - Status 
tillægsaftalen 2020.   
 
Idé og tovholder bag festivalen er projektgruppen: Koordinator for Kultur og Turisme i Stevns Kommune, 
Stevns Musikskole og Talentskolen/Billedskolen Storstrøm.  
 
Se projektbeskrivelse for Ungdommens Dokumenta (Bilag 4 Ungdommens Dokumenta projektforslag)  
 
Både DPS (12. februar 2021) og DAS (22. januar, 14. april og 18. maj 2021) har været positivt indstillet for 
projektet. DAS fremlægger her perspektiverne for regionen i forhold til Kulturaftalens resultatmål og formål, 
forankringsmuligheder og økonomi.  
 
Med Ungdommens Dokumenta vil Kulturregion Storstrøm skabe en op til tre dage lang festival ved Stevns Fyr.  
 
Ungdommens Dokumenta taler ind i Kulturaftalens resultatmål og indsatsområdet formål (jf. s. 4 og 5 i 
Kulturaftalen 2021-2024) på følgende vis:   
 
Kultur til tiden: 
I samarbejde med unge og kulturaktører i Kulturregionen, herunder med fokus på unges egne initiativer og 
fællesskaber, skabes der et fælles oplevelseskoncept, som er med til at synliggøre de kreative, tværæstetiske 
vækstlag i Kulturregion Storstrøm.  
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Formål: 1) Ved at inddrage de unge fra starten, direkte ind i maskinrummet, styrkes og synliggøres de unges 
kulturelle iværksætteri og aktive deltagelse i skabelse af kultur, kreative processer og kulturelle produkter.   
2) I skabelse af rammerne, opbygges og faciliteres der samarbejde mellem Kulturregionens professionelle aktører 
(til én start projektfølgegruppen Stevns Kommune, Stevns Musikskole, Talentskolen) der med Ungdommen 
Dokumenta udvikler og etablerer et langsigtet format for tværæstetiske tilbud målrettet unge op til 25 år.  
3) Deltagere på Ungdommens Dokumenta, fremtidens voksne, inspireres selv at skabe gennem mødet med og 
oplevelsen af professionelle udøvere, både i organisering/planlægning og ved talks og workshops på festivalen.  
4) De unge får styrket deres kritiske fornuft, forandringsparathed og innovationsevne, i arbejdet med 
organisering og planlægning af festivalen.  
5) Som deltager på festivalen får unge op til 25 år større og tidlig adgang til kreative aktiviteter og mulighed for 
selv at afprøve flere tværestiske retninger og discipliner.   
  
Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: 
I organiseringen og ved deltagelse på Ungdommens Dokumenta udvikles der forventeligt tværfaglige, kreative 
partnerskaber, der er med til at øge forståelsen af og bevidsthed om bæredygtig udvikling hos unge op til 25 år 
(og familier med børn og unge i målgruppen). De unge deltager i kunst- og kulturoplevelser, der synliggør 
bæredygtige løsninger lokalt og tværkommunalt. 
  
Formål: 1) … På festivalen omsættes bæredygtighedsprincipper til konkret handling, som unge er 
medproducenter af, engagerer sig i og dermed kan opleve som relevant i deres egen (lokale hverdags)ramme.  
2) arbejdet med at implementere og vælge bæredygtige løsninger på festivalen, kan være med til at anskue 
udfordringer, og løsninger, på vejen mod en mere bæredygtig verden. 
 

Organisering og drift: Projektansvarlig er Stevns Kommune, med koordinator for Kultur og Turisme, som 

tovholder. Der er tænkt på både ung og voksen følgegruppe, samt projektleder. Læs mere i Bilag 5 

 

Forankringsmuligheder:  

Efter projektets afslutning må kulturaftalens samarbejdskommuner tage stilling til, hvorvidt de ønsker at etablere 

en fælles støtte til projektet, der også kan finansieres med eksterne midler og evt. deltagergebyr.   

 

Ansøgt beløb fra Kulturregionen: 75.000 kr. i 2021 (Kultur til tiden), 300.000 kr. (fordelt ml. Kultur til tiden 

og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling) i 2022, 2023 og 2024.  

I alt 975.000 kr. fra 2021-2024 

 

Aftalen vil indebære, at Ungdommens Dokumenta:  

 

- I 2021 modtager tilskud på 75.000 kr.  

- I 2022, 2023 og 2024 årligt modtager tilskud på 300.000 kr. i 2 rater (aftales med projektholder) 

- Årligt sender et revideret årsregnskab og årsberetning, senest 1. marts, samt en kort 

beskrivelse/skitse/supplerende oplysninger om næste års program  

- Kvartalsvis (max 4 gange årligt) sender korte status opdateringer til Sekretariatet til fremlæggelse på 

styregruppemøderne 

- … og Sekretariatet fortsat har en dialog om, hvordan effekterne af indsatserne bedst kan måles, så det 

giver mening for både Ungdommens Dokumenta og Kulturregionen.  

 

Projektet deles op i faser, der kvalificerer fortsat fremdrift, og kan fungere som stopklods. Efter fase 1, 2 og 3 

træffes fælles beslutning mellem projektholder og DAS om, hvorvidt projektet tegner til at lykkedes/blive en 

succes, eller om det giver mening at stoppe:  
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                      Fase 1. efter afvikling af hackerthons i 2021 (sent efterår) 

                      Fase 2. engagement og antal aktører i foråret 2022 (aftales) 

                      Fase 3. efter afvikling af første festival sommer 2022 

                      Fase 4. Konstitueringsfasen med festival 2023 og 2024 

 

Totalt budget: Se bilag 4  

 
Bilag 

Bilag 2 Lys over Lollands Børn- og unge programindsats 2021-24 

Bilag 3 Cantabile 2 kulturregion tekst til 4 årig aftale 

Bilag 4 Ungdommens Dokumenta projektforslag  

 

Beslutning i DPS 

DPS godkender aftalerne om projekterne Lys over Lolland og Cantabile 2 (der modtager tidligere 

amtsmidler), samt projektet Ungdommens Dokumenta, under kulturaftalen 2021-2024.    

 

 

4. Orientering: Status på projekter under Kulturaftale 2021-2024  

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling  

De projektansvarlige for kulturaftaleprojekterne i kulturaftalen 2021-2024 (Filmfabrikken, Ensemble Storstrøm) 

samt tidligere amtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2) sender statusser til Sekretariatet hvert kvartal til 

orientering DPS og DAS. Sekretariatet orienterer om status og for projekter i Bæredygtighedspuljerne.  

 

Derudover orienterer DAS DPS på projekter under udvikling, herunder et fælles kompetenceløft af 

kulturregionens undervisere/lærere/pædagoger, initiativer for håndværk & design og scenekunst.  

 

En kort økonomisk status følger til sidst.  

  

Beskrivelse af sagen 

 

Filmlab Storstrøm  

Ambitionen for kommunerne er sammen med Filmfabrikken at skabe et regionalt forankret filmpædagogisk 

laboratorium; 

  

- hvor børn og unge vil møde, skabe og bruge film, både i skolen og i fritiden 

- hvor et løbende kompetenceløft af lokale aktører sikrer en høj filmfaglighed 

- og som gennem tværæstetiske og tværkommunale samarbejder, skaber projekter som binder regionen sammen 

 

I slutningen af juni 2021 har Filmfabrikken holdt møder med kommunerne. Der tegner sig et billede af flere 

forskellige indsatser i kommunerne, med både skolekurser, et Filmlab fritidstilbud, en skolefestival og 
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animationskurser. Således får regionen en filmindsats der er skræddersyet efter behov og muligheder i de 

respektive kommuner.  

 

Kort status fra Filmfabrikken i august 2021 på udvikling og planlægning af indsatserne i kommunerne: 

 

• Guldborgsund: Indsatsen rettes mod ugekurser i skolen, samt kompetenceløft til lærere i form af et 

(tværkommunalt) 2-dages lærerkursus i filmproduktion med klassen. Samarbejdsaftaler etableres efterår 2021. 

• Næstved: Indsatsen rettes mod skolerne, eftersom kommunen allerede råder over filmtilbud i fritiden for større 

børn og unge. Samarbejdsaftaler etableret juni 2021. 29 kurser er udbudt til indskolings-, mellemtrins- og 

udskolingsklasser i kommunens skoler. Planlægning af de enkelte forløb i efteråret 2021. 

• Faxe: Indsatsen tegner til at blive en SkoleFilmFestival for kommunens 8. klasser, inklusiv kompetenceløft af 

lærerne i form af et 2-dages lærerkursus i filmproduktion med klassen. Samarbejdsaftaler etableres efterår 2021. 

• Lolland: Planer om etablering af et "Filmlab". Et fritidstilbud til børn og unge, i Søllested Bio. Rekruttering af 

lokal underviser, samt etablering af samarbejdsaftaler i efteråret 2021. 

• Stevns: Opstartsmøde sat til august 2021. 

• Vordingborg: Der tilstræbes oprettelsen af et fritidshold i Vordingborg. Derudover satses på at udbyde 

animationskurser til 3. årgang på Gåsetårnskolen. Yderligere dialog og etablering af samarbejdsaftaler i efteråret 

2021. 

 

Ligeledes har Filmfabrikken i samarbejde med bl.a. Talentskolen/Billedskolen og Vordingborg Musikskole gang i 

udvikling af "Fællesværk", som et tværkommunalt/regionalt tiltag, under Tillægsaftalen 2020. 

 

Ensemble Storstrøm  

Over de næste 4 år udvikles ’Understrømmen’ et børne- og ungdomsensemble med elever fra kommunernes 

musikskoler, en række naturkoncerter og afholdelse af MGK.  

 

Her er Ensemblechefens egen status:  

 
Understrømmen: 

Udviklingen af projektet er i fuld gang, så vi kan gå i gang med at invitere musikskoleeleverne med til dage med 

musik og fællesskab allerede fra oktober 2021. Der har i været afholdt møde og workshop med musikskolelærere 

fra de seks musikskoler i kulturregionen og ensemblets musikere d. 9. maj i KUMUS og med musikskolelederne 

d. 24. juni. Her arbejdede vi os nærmere ind på indhold og form i “Understrømmen". Det er tydeligt, at 

vigtigheden af et fællesskab også mellem lærere og ledere på de forskellige musikskoler er ønsket og allerede 

frugtbart. 

 

Naturkoncerter: 

Vi har i marts afholdt online festival i Næstved, hvor uropførelse af 2 værker skrevet af Pernille Sejlund og Lil 

Lacy handlede om naturkræfter. Pernille Sejlunds stykke skrevet for ensemblet og Michala Petri som solist blev 

optaget af DR P2. Lil Lacys værk om tidevandet for ensemblet og Bjarke Mogensen på accordeon blev filmet på 

Holmegaard Værk, og værket spilles igen til ensemblets Sensommerfestival i KUMUS i september. Til august 

uropfører vi et værk af endnu en ung kvindelig komponist, Li-Ying Wu, der hedder "Naturkoncert” og 

beskæftiger sig med elementer fra naturen.  

Vi er i gang med udvikling af børneoperaen “Kan Orme Høre” med komponist og instruktør og vores B&U-

producent og har workshop med musikerne i august på materialet. 
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Bæredygtighedspuljer 

I skrivende stund er der modtaget 1 ansøgning. Der har været nogle henvendelser om puljerne.  

 

Formidling af Bæredygtighedspuljerne  

I Sommerhilsnen til DPS (bilag 1) er der beskrevet, hvordan og hvor puljerne markedsføres. Herudover skal 

nævnes at Kulturregionen via Billedskolen Storstrøm, har hyret/inviteret kunstner Sara Gade fra Pigmenthaven 

ved Kunsthal Rønnebæksholm, til at deltage sammen med Kulturregionen på Folkemøde Møn om fredagen. 

Anledningen er at sætte gang i samtaler om, hvordan kulturen kan bidrage til bæredygtig udvikling.   

  

Unge fra 15 år kan søge Mikroprojektpuljen 

Sekretariatet vil være særlig opmærksom på ansøgninger fra unge mennesker som indgang, og derfor har 

Sekretariatet researchet på, hvordan unge fra 15 år kan søge puljerne, og få en god oplevelse med det. Der er 

researchet på eksistererene ungepuljer, bl.a. Næstveds Ungepulje, Lollands Ungepulje, Snabslanten (København), 

Århus Ungepulje, DGI ungepulje og en tidligere kulturregional ungepulje fra Fyn. Fælles for puljer til unge er, at 

der som regel er nogle voksne i baggrunden, som med sikker hånd kan guide og motivere de unge til at komme i 

land med deres projekter.  

 

På den baggrund har Sekretariatet besluttet at skrive det eksplicit i puljekriterierne at unge fra 15 år og opefter 

kan søge Mikroprojektpuljen.  

 

Projekter der modtager tidligere amtsmidler 

 

Cantabile 2 - Waves Festival  

22. – 28. august 2021 i Vordingborg.  

Alt kører som det skal. Der bliver lagt allersidste hånd på et som altid spændende og varieret program for både 

indendørs og udendørs forestillinger på Waves Festival. Udover at benytte Vordingborg teatersal benyttes også 

rådhussalen på Vordingborg rådhus. En forestilling som netop passer til rådhussalen, fordi den drejer sig om 

demokrati og det at skabe et samfund. 

 

Der er mange udendørsforestillinger i Vordingborg by på Slotstorvet, Ruinterrænet og i Valdalsparken, men i år 

også ture i skoven ved Oringe. To af kompagnierne inviterer til spændende vandringer i skoven om aftenen i 

løbet af ugen.  Skoleprogrammet SKVULP, for skolerne i Faxe, Lolland og Vordingborg kommune, er også 

kommet godt på plads med 22 opførelser, som det plejer.  

 

Waves Xtra, programmet for professionelle, har fået ekstra opmærksomhed i år, og der er en lang række 

nationale aktører som samarbejdspartnere. Der organiseres fælles bustransport til og fra København til 

Vordingborg.  Workshops for professionelle på Waves Xtra er i år rykket til Pavillon K, Vordingborgs nye kunst- 

og kulturhus. Hele ugen afsluttes som altid med en flot aftenforestilling på Slotstorvet med efterfølgende 

afslutningsfest på STARS med livemusik, hvor alle er velkommen. 

 

 

Lys over Lolland  

20.-29. august. Jubilæumsudstillingen Lysfald. Det omfattende 10 dages program er offentliggjort på 

www.lysoverlolland.dk   

 

http://www.lysoverlolland.dk/
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En status oplyst telefonisk til Sekretariatet i juli 2021 er, at alt kører som det skal, også ift. Børne- og 

ungeprogrammet (Bilag 3 Lys over Lollands Børn- og unge programindsats 2021-24). Der er ekstra tryk på ift. at 

få værker fra udlandet til Danmark pga. Corona- restriktioner og Englands udtræden af EU. 

 

 

Projekter under udvikling: Fælles kompetenceløft af undervisere/lærere/pædagoger, Håndværk & 

Design og Scenekunst  

 

På DPS mødet 12. februar 2021 godkendte DPS rammer og retning for projektudviklingen af bl.a. Design 
fremtiden, fra Talentskolen. På det efterfølgende DAS møde 12. april blev der samtidig udtrykt en interesse for 
at koble initiativerne film, design og scenekunst, ved se på hvad der samler projekterne på tværs af 
indsatsområdet Kultur til tiden.  
 
Det har medført et oplæg, hvor der tegner der sig et billede på tværs af projekterne Design, Scenekunst og Film 

indeholdt et regionalt kompetenceløft af lærere/undervisere/pædagoger. Kompetenceløftet er i forskellig grad 

repræsenteret i alle projekter, for at understøtte aktiviteterne for, med og til børn og unge.  

 

På mødet 16. august 2021 har DAS drøftet, om Kulturaftalen skal have en rolle ift. at løfte de kulturfaglige 

kompetencer hos kulturregionens lærere/undervisere og pædagoger. Samtidig drøftede man sammentænkning af 

to projektforlag på designsporet, der involverer hhv. Talentskolen og Holmegaard Værk, og en ramme for 

scenekunst-sporet, der økonomisk minder om Filmlab Storstrøm.  

 

DAS og Sekretariatet arbejder videre med et beslutningsoplæg til næste DPS møde, og har aftalt:  

1. yderligere sammentænkning af det fælles kompetenceløft  

2. generel kvalificering af materialerne, herunder a) fælles møde med arbejdsgruppen og deres kollegaer i 

skoleforvaltningerne b) dialog med scenekunstaktørerne c) at det i materialet bliver tydeligt, at det er 

tilbud, der kan skrues op og ned på. 

 

 

Kulturaftalen budget 2021 - Økonomisk overblik 1. halvår Kulturregion Storstrøm  

 

DAS vurderer at økonomien hænger sammen. (Bilag 5 Kulturaftalen budget 2021)  

 

Der er disponeret:  

 Kultur til tiden (Filmlab, Ensemble Storstrøm): 1.062.937 kr. ud af i alt 1.663.768 kr.  

 Ungdommens Dokumenta: 75.000 kr. (hvis godkendt i punkt 3) 

 Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling (Bæredygtighedspuljer + Vidensdeling/PR, 

Ensemble Storstrøm): 791.958 kr. til ud af i alt 1.109.179 kr.  

 Tidl. Amtsfuldmagtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2): 904.996 kr. (hvis godkendt i 

punkt 3) 

 

Dvs. at der er følgende midler til disposition i 2021:  

 Kultur til tiden: 525.831 kr. (Håndværk & Design, Scenekunst, Fælles kompetenceløft og evt. 

andre projekter) 

 Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: 317.221 kr. (evt. Håndværk & Design og andre 
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projekter) 

Bilag 

Bilag 5 Kulturaftalen budget 2021 

 

Beslutning i DPS 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

DPS bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på at målrette formidlingen af 

Bæredygtighedspuljerne. Herudover bemærkede DPS, at der er flere rigtig gode nye historier fra 

Kulturaftalen, som vil være godt at få formidlet i efteråret, fx 14 mio. til kunst og kultur/børne- og 

ungeindsat over 4 år, igangsættelse af Ungdommens Dokumenta, Kulturens bidrag til bæredygtig 

udvikling (Bæredygtighedspuljerne) og Filmlab Storstrøm. Projekter der kan lade sig gøre pga. vores 

samarbejde. Sekretariatet er tovholder på markedsføringsindsatsen.  

 

 

5. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

DAS orienterer her DPS om status på Tillægsaftalen 2020 vedr. 1) fremdrift i projekter, der afvikles i 2021 

grundet COVID19, som modtog kulturaftalemidler, samt 2) endeligt afsluttede 2020 projekter.  

 

DAS gør opmærksom på, at det er den særlige coronasituation, der har gjort, at Kulturregionen i år afvikler de 

aktiviteter, som ikke kunne afvikles sidste år. Hvis aktiviteterne ikke afvikles i år skal midlerne tilbagebetales til 

Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

Beskrivelse af sagen 

De projektansvarlige for kulturaftaleprojekterne (Billedskolen Storstrøm; FællesVærk - Film & Performance, 

Billede & Musik; Fyr Den Auf - Musik- og Kunstfestival; og Netværket Kulturstrømmen) indsender 

projektstatusser til Sekretariatet til løbende orientering af DAS og DPS.   

 

Sekretariatet har behandlet og godkendt: 

Afsluttende rapport og regnskab 2020 fra Culture Point (Bilag 6) 

Afsluttende årsregnskab 2020 fra Ensemble Storstrøm (Bilag 7) 

Afsluttende årsregnskab 2020 fra Lys over Lolland (Bilag 8) 

Afsluttende årsberetning 2020 fra Cantabile 2 (Bilag 9) 

 

Opmærksomhedspunkt  

Sekretariatet har fulgt op på om Corona påvirker projekternes realisering. Sekretariater vurderer, at projekterne 

kører som de skal, efter genåbningen, og for så vidt at genåbningen fortsætter som planlagt, vurderer 

Sekretariatet, at alle projekter kan gennemføres. Nedenstående status er alene status for en såkaldt plan A.  
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Billedskolen Storstrøm:  

Billedskolen afvikler planmæssigt de forskellige projekter, som er aftalt med de 4 kommuner, som i dag drifter 

Billedskolen. De 4 kommuner besluttede at afsætte en del midler til at tilbyde gratis billedskole efter den 

pludselige åbning af Billedskolerne efter corona-nedlukningen. Tiltaget resulterede i fyldte hold og ventelister på 

flere hold. (Se Billedskole aktiviteter i Bilag 10) 

Lolland og Guldborgsund har efter aftale med Billedskolen Storstrøm og Sekretariatet fået overført restmidlerne 

til billedkunstfaglige aktiviteter for børn og unge, og afrapporterer til Billedskolen og Kulturregionen.  

 
Fyr Den Auf – Musik- og Kunstfestival:  

På DAS mødet 12. april tog DAS Sekretariatets positive indstilling, til at benytte Fyr Den Auf til tiltag, der 

kvalificerer projektet i den nye kulturaftale omkring Ungdommens Dokumenta, til efterretning.  

DAS anbefaler derfor, at pilotprojektet Fyr Den Auf afvikles som beskrevet af projektgruppen, såfremt at DPS- 

har godkendt indstillingen af projektet Ungdommens Dokumenta (se tidligere punkt 3 i dagsordenen).  

 

I november 2021 afholdes to hackathons, hvor unge på tværs af regionen arbejder med koncepterne omkring 

Ungdommens Dokumenta. Derudover opstartes en hjemmeside, som kan rumme unges bidrag og interaktion 

inden for de mange kunstarter regionen byder på – ikke mindst udkommet af relevante indsatser i 

kulturaftaleprojekterne: ”Kultur til tiden” og ”Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling”, samt markedsføring af 

projektet. Projektet er et forarbejde til Ungdommens Dokumenta.  

 

Begrebet Hackathon er kort sagt en udviklingsmetode. Begrebet er sammensat af ordene hack og marathon. Det 

stammer fra IT-branchen, hvor forskellige aktører mødes i et intensivt tidsrum, fra 1 dag til 1 uge, for at udvikle 

prototyper, koncepter eller finde løsninger på konkrete problemstillinger.  

 

 

FællesVærk. Film & Performance, Billede & Musik:  

På tværs af kunstarterne film, musik og kunst inviteres regionens børn til at samskabe eksperimenterende film. 

Der afholdes i efteråret 2021 (okt./nov.) 2 weekendworkshops. Den ene i forbindelse med Søllested Bio 

(Lolland) og den anden på Rønnebæksholm (Næstved).  

Derudover blev der i 2020 lavet filmen Rystelser, og i vinter 2021 det digitale projekt Min&DinCoronaBobbel. 

(jf. referat fra DAS møde 22. januar og 12. april 2021)  

 

Netværket Kulturstrømmen:  

Sekretariatet er undervejs med en ny mail/ fællespostkasse til at sende nyhedsbreve fra, og forventer stadig at 

færdiggøre en survey, i samarbejde med fonde.dk, der skal afdække effekten af gratis adgang til Fonde.dk. 

Sekretariatet forventer at afholde 2 kurser og/eller netværksaktiviteter i efteråret 2021. Resultaterne fra surveyen 

kan indgå i afsluttende evaluering ultimo 2021, når projektperioden løber ud, og effekterne af projektet skal 

redegøres for.     

 

Culture Point (afsluttet)  

DAS’s samlede vurdering er, at der er markant øget kendskab til kultur- og naturarvs destinationerne i 

Kulturregion Storstrøm ved afslutningen af projektet Culture Point. (Bilag 6) 
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DAS bemærker at Museerne og visitororganisationerne løbende rydder op, udskifter Culture Point med 

Visitorspots på deres hjemmesider i forbindelse med deres naturlige udskiftning i løbet af 2021. Dog vil Culture 

Point, aldrig være helt til at fjerne, når man Googler det direkte, pga. cookies. 

 

Ensemble Storstrøm (afsluttet) 

Sekretariatet har modtaget revideret regnskab fra Ensemble Storstrøm for 2020 (Bilag 7), læst og godkendt det.  

 

Det er Sekretariatets endelige vurdering, at Ensemble Storstrøm har bidraget til at nå målene for indsatsområdet 

Kultur & Læring i Tillægsaftalen 2020 herunder særligt at;   

 

Kulturregion Storstrøm medvirker til en styrkelse af klassiske musikoplevelser, herunder så flere børn og unge i bidragskommunerne 

eksponeres for den klassiske musik.   

 

Ensemblet har udviklet og forankret tiltag, og der er en efterspørgsel og brugertilfredshed. Sekretariatet 

fremhæver Ensemblets inddragelse og involvering af både børn og unge i aktiviteter, der har resulteret i fælles 

koncerter med Ensemblet/dele af Ensemblet, for et bredt publikum. 

 

Positive konsekvenser:  

 

- Ensemblet har udviklet og gennemført projekter og koncerter for børn og unge med kvalitet, 

samskabelse, tværkulturelt samarbejde og kreativitet.  

- Alle skoleaktiviteter har haft før – under – efter oplevelser, som engagerer.  

- Ensemblet har samarbejdet med bl.a. børn, unge, skuespiller, dramaturg og forfatter, illustrator m.fl..  

 

Uforudsete konsekvenser førte til nye målgrupper, samarbejder og platforme: Under restriktionerne for 

COVID-19 opdagede Ensemblet bl.a. at de spiller en særlig rolle for udfordrede befolkningsgrupper. Det og 

restriktionerne i sig selv, har ført til nye samarbejder og nye platforme, der på trods, holdt aktiviteten oppe, og 

det er tiltag de tager med i det fremtidige arbejde.  Ensemblet har vist at de er omstillingsparate, kan udvikle og 

gennemføre på svære vilkår.  

 

Afsluttende og fremadrettet: Ensemblets samlede engagement under Tillægsaftalen 2020 har bidraget til en 4 - 

årig rammeaftale om projekter i kulturaftalen 2021-2024, herunder et samarbejde med alle 

samarbejdskommunernes musikskoler om et børne- og ungdomsensemble, en koncertrække med fokus på 

naturen og en fortsættelse af MGK samarbejdet om Talentudvikling.  (jf. godkendt projektbeskrivelse på DAS 

mødet 12. april 2021)  

 

Kort opsummering fra Ensemblets Årsrapport 2020 

Kvantitative resultater for Tillægsaftale 2020 midler: 

Antal koncerter for børn og unge: 4 

Antal sceniske forestillinger særligt for Børn og unge: 23  

Antal publikum børn og unge i alt: 1334 

 

Aktiviteter for Tillægsaftale 2020 midler:  

1. og 2. klasser - Dannelsesrygsæk ”Lille og Lykkekatten” – koncert på skoler i 4 af Kulturregionens kommuner 

(bidrags kommunerne)  
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4. – 6. klasse – ”Bravo Beethoven” – koncert på skoler i 4 af Kulturregionens kommuner (bidrags kommunerne)  

Gymnasieelever - Cool Klassisk – 4 koncerter i samarbejde med gymnasieelever fra Nykøbing Katedralskole 

spillet i bidragskommunerne.   

Med lokale Børnekor Julekoncerter 2020 – 4 koncerter til familier.  

Workshops med syngespirerne børnekor – 1. og 2. klasser fra 2 skoler fra Lolland, med afsluttende koncert.  

Talentpleje: USK, 5 vindere. 5 koncerter med stor geografisk spredning.  

For voksne og familier – 9 Nytårs koncerter 2020 (7 med geografisk spredning i kulturregionen) 

 

Kvantitative resultater i alt inkl. andre tilskud/bidragsydere: 

68 gennemførte koncerter 

9 opsøgende aktiviteter 

57 aflyste koncerter 

Ca. 30 % af arrangementerne/koncerter/opsøgende sceniske forestillinger for børn og unge 

Publikum i alt for alle Ensemblets aktiviteter: 4353 publikummer.  

Ca. 50 %  af det forventede antal.  

Herudover 10 digitale aktiviteter, som i alt nåede 57.758 personer, som ikke var forudset.   

 

DAS bemærker at der er gode refleksioner i at Ensemble Storstrøm nåede ca. 58.000 personer ved digitale 

aktiviteter. 

 

Lys over Lolland 2020 (afsluttet)  

Årsrapport 2020 (Bilag 8) samt kort uddybende skrivelse (bilag 11) for Kulturforum Lys over Lolland, læst og 

godkendt.  

 

Cantabile2 2020 (afsluttet) 

Årsberetningen 2020 (Bilag 9) læst og godkendt.  

 

 

Bilag  

Bilag 6 Afsluttende rapport og regnskab 2020 fra Culture Point  

Bilag 7 Årsregnskab 2020 - Ensemble Storstrøm  

Bilag 8 Årsrapport 2020 – Kulturforum Lys over Lolland  

Bilag 9 Afsluttende årsberetning 2020 fra Cantabile 2  

Bilag 10 Billedskolen Storstrøm_ 3. kvartals status _ Kulturregionale kunstaktiviteter i børnehøjde 2021 

Bilag 11 Uddybende skrivelse fra Lys over Lolland 2020 

 

Beslutning i DPS 

Orienteringen taget til efterretning.  
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6. Drøftelse: Anbefalinger / gode råd til ny styregruppe   

 

Indstilling 

DAS indstiller, at DPS kommer med anbefalinger og gode råd til et kommende DPS. 

 

Sagsfremstilling  

Ved årsskiftet skal der konstitueres en ny Politisk Styregruppe for Kulturregion Storstrøm. Med udgangspunkt i 

et spørgsmål om, hvilke anbefalinger og gode råde DPS vil give et kommende DPS, anbefaler DAS, at DPS tager 

en drøftelse mhp. at kunne formulere disse.   

 

Bilag 12 Skema: Anbefalinger og gode råd fra DPS 2018-2021 til et kommende DPS 

 

Beslutning i DPS 

Drøftelse/gode råd og anbefalinger til det nye DPS påbegyndt. Opsamlet i bilag 12 vedhæftet. Afsluttes 

på næste, og sidste, DPS møde 6. december 2021.  

  

 

7. Drøftelse: Evt. 

 

Punktet er til fri drøftelse.  

 

 

8. Bordet rundt  

 

Medlemmerne delte nyt fra kommunerne.  

 

  


