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Kære politiske styregruppe (DPS). 

Her er en varm sommerhilsen fra Sekretariatet i Kulturregion Storstrøm. Der er sket en del siden vi mødtes til 

sidste DPS møde 12. februar 2021.  

Det kan I læse om her: 
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A. Film, Musik og Bæredygtighedspuljer igangsat under Kulturaftale 2021-2024  
 

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

herunder de foreløbige projekter: Kulturregion Film/Filmindsats (arbejdstitel), Design Fremtiden, Ungdommens 

Dokumenta-festival og Bæredygtigheds-puljer, samt projekter med Ensemble Storstrøm, og de to projekter 

under tidligere Kommunale Fuldmagtsmidler; Lys Over Lolland og Cantabile2. 

DPS gav den administrative styregruppe (DAS) mandat til at udmønte budgettet til de godkendte projekter.  

Følgende projekter har DAS godkendt på møder hhv. 12. april og 18. maj, og i en mailrunde i juni 2021:  

Ensemble Storstrøm – tre omfangsrige projekter i Kulturregionen frem til 2024;  

1) Understrømmen, som er navnet på dét børne- og ungdomsensemble, der skabes på tværs af 
samarbejdskommunerne i samarbejde med de 6 musikskoler. Det handler om spilleglæde, fællesskab og 
talentpleje.  
 
2) Ensemble uden strøm, hvor Ensemblet zoomer ind naturen og skaber refleksionsrum til hhv. børn og voksne, 
ved en række koncerter og medinddragende aktiviteter.  
 
3) Unge Spiller Klassisk, en fortsættelse af Ensemble Storstrøms mangeårige samarbejde med musikalsk 
grundkursus (MGK) om konkurrencen ”Unge Spiller Klassisk”, der spiller en stor rolle for områdets talentpleje. 

Budget: 604.000 kr. årligt fra 2021 til og med 2024. I alt: 2,416 mio. kr.   

Filmlab Storstrøm er et filmlaboratorium, der sætter filmfagligheden, og dermed visuel kultur og 

medieforståelse hos vores børn og unge, i højsædet. Filmtilbud til børn og unge udvikles og tilbydes lokalt og 

regionalt over en 4 årig periode i et samarbejde mellem Filmfabrikken og Kulturregionens kommuner. Med 
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udgangspunkt i en række ’filmpakker’, som Filmfabrikken har stor erfaring og succes med, er udviklingen af 

lokale tilbud i gang. De første aktiviteter forventes tidligst igangsat i efteråret 2021.  

Budget: 700.000 kr. årligt fra 2021 til og med 2024. I alt: 2,8 mio. kr.  

Budgettet indeholder løn, fælles regional begivenhed, vidensdeling/netværk og projektpakker/aktiviteter. Der ca. 

400.000 kr. til projektpakker/aktiviteter fordelt efter kommunernes procentvise betaling til Kulturregionen. 

Kulturregion Storstrøms Bæredygtighedspuljer er søsat for at udvikle og understøtte kulturens bidrag til 

bæredygtig udvikling. I de to puljer kan man søge tilskud til kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere 

kulturaktiviteter og bæredygtighed.   

Pulje 1 Mikroprojektpulje: Yder støtte til enkeltpersoner, kunstnere, foreninger og andre grupper til mindre 

projekter, der foregår i en eller flere af kulturregionens kommuner. Der kan søges op til 25.000 kroner. Gå til 

puljen her 

Pulje 2 Regionalprojektpulje: Yder støtte til regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, som gennemføres 

af kulturinstitutioner eller foreninger på tværs af kommunegrænserne. Der kan søges op til 50.000 kroner. Gå til 

puljen her       

Puljerne kan søges fra Kulturregion Storstrøms hjemmeside, her. 

Formidling af Bæredygtighedspuljerne  

Alle samarbejdskommunerne markedsfører Bæredygtighedspuljerne på kommunernes platforme, nyhedsbreve og 

SoMe kanaler, samt direkte henvendelser til kunst og kulturaktører. Kulturregionen har derudover booket en 

stand på Folkemøde Møn (fredag 20. august og lørdag 21. august, begge dage kl. 9-18). Temaerne på Folkemøde 

Møn er i år blandt andet Kultur og Bæredygtighed & Klima.  

DPS og DAS er velkommen til at kigge forbi   

 

  

https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-1-mikroprojektpulje/
https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-1-mikroprojektpulje/
https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-2-regionalprojektpulje/
https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-2-regionalprojektpulje/
https://kulturregionstorstrøm.dk/baeredygtighedspuljer/
https://www.folkemoedemoen.dk/programmet-2020/
https://www.folkemoedemoen.dk/aktoerhaandbog-2/
https://www.folkemoedemoen.dk/aktoerhaandbog-2/
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B.  Projekter under udvikling i Kulturaftale 2021-2024  
 

Her orienterer Sekretariatet DPS om fremdriften på udvikling af projekter mm. for kulturaftalemidler og tidligere 

amtsmidler, siden sidste DPS møde 12. februar 2021. Orienteringen er præsenteret for DAS hhv. 12. april, 18. 

maj 2021 og i mailrunde i juni, og er taget til efterretning, med mindre andet står skrevet.  

B.1. Kulturregion Storstrøms hjemmeside opdateret 

B.2. Design, Scenekunst og Ungdommens Dokumenta under indsatsområdet Kultur til Tiden  

B.3. De to tilskudsmodtagere af tidligere amtsmidler Lys over Lolland og Cantabile 2. 

 

B.1. Kulturregions Storstrøms hjemmeside opdateret 

 

Sekretariatet har opdateret Kulturregion Storstrøms hjemmeside fra medio maj 2021. I kan se opdateringerne 

her: Privatlivspolitik,  Projekter vi støtter, Film, design, scenekunst og levende musik , Tværkommunalt 

samarbejde, Styregruppemøder 2021, Netværket Kulturstrømmen, Bæredygtighedspuljer, Pulje 1 

Mikroprojektpulje, Pulje 2 Regionalprojektpulje.  

Derudover er kommet nyt cookiemodul på hjemmesiden. Opdatering fortsættes løbende i samarbejde med Faxe 

Kommune og Kulturregionens webbureau Standout Media.  

 

B.2. Design, Scenekunst og Ungdommens Dokumenta under indsatsområderne Kultur til Tiden  

Det her er et overblik over, hvad arbejdsgruppen og Sekretariatet arbejder med i øjeblikket. Der arbejdes på både 

konkrete projektforslag og oplæg til drøftelse på de næste styregruppemøder indenfor indsatsområdet Kultur til 

tiden; Design, Scenekunst og Ungdommens Dokumenta.       

Kultur til Tiden 

Umiddelbart tegner der sig et billede på tværs af sporene Design, Film og Scenekunst af et regionalt 

kompetenceløft af lærere/undervisere/pædagoger. Derfor arbejdes der på en skitse af, hvordan Kulturaftalen kan 

være løftestang, som i sidste ende giver flest mulige børn og unge mulighed for selv at være medskabende i 

arbejdet med kunsten og processerne.    

Design 

”Hvis det stod til vores børn, hvordan skulle fremtiden så se ud, hvis den både skal være sjov, inspirerende og bæredygtig på én 

gang?” (’Design Fremtiden’ projektbeskrivelse til Sekretariatet fra Talentskolen forår 2021) 

Der arbejdes på at sammentænke to projektforlag fra hhv. Talentskolen og Holmegaard Værk. Forslaget til 

designindsatsen indeholder et kompetenceløft af regionens lærere (fx Sløjd og kunsthåndværk), og styrker børn 

og unges konkrete møde med og mulighed for selv at afprøve kreative designprocesser og udforme produkter, 

bl.a. gennem møder med professionelle designere og kunsthåndværkere på Holmegaard Værk.  

 

https://kulturregionstorstrøm.dk/privatlivspolitik/
https://kulturregionstorstrøm.dk/projekter-vi-stoetter/
https://kulturregionstorstrøm.dk/ny-kulturaftale-2021-24/
https://kulturregionstorstrøm.dk/kulturaftalen/
https://kulturregionstorstrøm.dk/kulturaftalen/
https://kulturregionstorstrøm.dk/styregruppemoeder-2021/
https://kulturregionstorstrøm.dk/om-netvaerket/
https://kulturregionstorstrøm.dk/baeredygtighedspuljer/
https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-1-mikroprojektpulje/
https://kulturregionstorstrøm.dk/pulje-2-regionalprojektpulje/
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Scenekunst 

Bl.a. ved at se tilbage på forarbejderne til kulturaftalen, er Sekretariatet og arbejdsgruppen undervejs med at 

forberede oplæg til drøftelse omkring scenekunst, som dels har udgangspunkt i DAS’s tidligere drøftelser af 

kommende projekter og udgangspunktet i kulturaftalen; vi har ressourcestærke aktører overalt i kulturregionen, og vi skal 

have modet til at binde dem sammen i kreative partnerskaber. Særligt er der fundet potentiale i at afprøve genrer som design, 

filmproduktion og scenekunst – men med tråde langt ude i det tværfaglige, så vi får gavn af hinandens ressourcer og styrker det 

kreative aktivitetsniveau, kvaliteten og dermed den kreative fødekæde lokalt og regionalt. (Kulturaftale 2021-2024 s.11) 

 

Ungdommens Dokumenta  

Ungdommens Documenta er et samskabende, stedsspecifikt, årligt tilbagevendende festival med unge og for 

unge i kulturregionen, hvor den kunst- og kulturfaglige barre sættes højt.  

Det er her, at Kulturregionen også ser mulighed for, at de unge kan organisere og vise deres produktioner, fx fra 

musikskolerne, Billedskolen, Filmlab Storstrøm mm. Mulighederne er mange, og det er de unge som skal 

bestemme indholdet. De unge får plads til at være den skabende og spirende kraft.   

Projektgruppen (Stevns Kommune, Stevns Musikskole og Talentskolen/Billedskolen Storstrøm) forventer at 

have projektforslag klar ultimo juni. Sekretariatet forventer at indstille projektet til godkendelse på næste DAS og 

DPS møde.     

Projektet ’Fyr den auf’, som er støttet under Tillægsaftalen 2020, er pilot projekt til Ungdommens Dokumenta. 

Læs mere om projektet under Status på projekter under tillægsaftale 2020.  

 

B.3. De to tilskudsmodtagere af tidligere amtsmidler Lys over Lolland og Cantabile 2 

Kulturregionen har fortsat ansvaret for to bevillinger af tidligere amtsmidler til hhv. Lys over Lolland og 

Cantabile 2. Efter en god dialog om nye 4 årig rammeaftaler med begge projektholdere vil Sekretariatet indstille 

til behandling på næste DAS og DPS møde, at vi indgår aftaler for hele perioden 2021-2024. 

Kort om indholdet:  

Lys over Lolland har fokus på begge indsatsområder, i kulturaftalen 2021-2024, med ambitionen om, over de 

næste 4 år, at udvikle børne- og ungeprogrammet på festivalen. Børn og unge medinddrages i både processer og 

produktioner, og der er fokus på at skabe lokale bæredygtige kulturbroer. Udover den sociale bæredygtige 

udvikling af B&U-programmet, fokuserer Lys over Lolland også på bæredygtighed i mange andre sammenhænge, 

særligt gennem kunsten, hvor kunstnerne ofte giver en stærk kommentar til emnet gennem deres værker, 

inddragelse af kulturlandskabet på Lolland Falster i kunstnerisk sammenhæng og valg af lokale 

fødevarer/producenter i festivalsammenhænge.   

Aftalen indebærer at Lys over Lolland årligt modtager tilskuddet på 468.910 kr. 
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I 2021 er der udover festivallens kernefokus, fokus på udvikling og aktiviteter på Lys over Lolland for, med og til 

børn og unge (i alle målgrupper op til 25 år). Der er mere end 5 forskellige aktiviteter, hvor børn og unge kan 

være medskabende, aktive og involverede. Billedkunstner og formidler Mini Blume har skabt og kurateret årets 

børne- og unge aktiviteter. Hun har i gennem mange år arbejdet med, at kunsten og kulturen er for alle børn og 

unge, ikke kun for nogen.  

Lys over Lolland finder sted d. 20 – 29. august på Saxkjøbing Sukkerfabrik, og omegn.  

Programmet lanceres ultimo juni her 

Cantabile 2 har fokus på begge indsatsområder - medinddragelse og aktiv deltagelse af børn, unge og familier i 

kreative processer og produktioner samt bæredygtig udvikling - både på Waves Festival og i 

egnsteaterproduktion.  

Aftalen indebærer at Cantabile 2 årligt modtager tilskuddet på 436.086 kr. 

I 2021 realiseres den 16. udgave af Waves Festival, der siden 1991 har været i en kontinuerlig udvikling og 

fortsætter med at finde nye veje både for det kunstneriske indhold, også for alle underprogrammerne som 

skoleprogrammet Skvulp! og det faglige program Waves Xtra, samt for den produktionsmæssige proces.  

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.  

Ift. den bæredygtige omstilling har Cantabile 2 en plan for videreudvikling af deres bæredygtighedsstrategi. I år 

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.  

Waves festival finder sted i Vordingborg 22. – 28. august 2021. Programmet lanceres ultimo juni her  

  

https://www.lysoverlolland.dk/
https://www.wavesfestival.dk/
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C. Status på projekter under Tillægsaftale 2020 
 

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

Billede & Musik; Fyr Den Auf - Musik- og Kunstfestival; og Netværket Kulturstrømmen) har i april 2021 sendt 

projektstatusser til Sekretariatet til løbende orientering af DAS og DPS. Afsluttende rapport og regnskab er 

indsendt fra Culture Point. 

På DAS mødet 22. januar 2021 udtrykte DAS en usikkerhed om COVID-19 i sidste ende vil påvirke 

projekternes realisering, i værste tilfælde, at det vil betyde at projekterne ikke kan realiseres og statens andel 

tilbagebetales. Sekretariatet har derfor haft en løbende og relativ intensiv dialog med projektholder for de 

resterende projekter. 

Opmærksomhedspunkter  

Sekretariater vurderer at projekterne kører som de skal, efter genåbningen, og for så vidt at genåbningen 

fortsætter som planlagt, vurder Sekretariatet at alle projekter kan gennemføres.      

Nedenstående status er alene status for en såkaldt plan A.  

Billedskolen Storstrøm 

Billedskolen er i fuld gang med at afvikle aktiviteter for restmidlerne. Jf. aktiviteter præsenteret i bilag 1 

’Projektstatus for tillægsaftalen 2020’ på DPS mødet 12. februar 2021. Aktiviteterne er aftalt med de 4 

kommuner, der pr. 1. januar 2021 drifter Billedskolen Storstrøm i fællesskab, mens der er truffet beslutning om, 

at opgaven er udliciteret til Guldborgsund og Lolland kommuner, der selv står udvikling og afvikling. Lolland og 

Guldborgsund har fået overført midlerne og afrapporterer til Billedskolen og Kulturregionen.  

 

Fyr Den Auf – Musik- og Kunstfestival  

Projektgruppen v. Stevns Kommune, Stevns Musikskole og Billedskolen Storstrøm/Talentskolen vurderer ikke 

at en festival for børn og unge er realiserbar med deltagelse fra musik- og billedskoler i år grundet COVID-19. 

Derfor igangsætter de, med Sekretariatets godkendelse, tiltag der kvalificerer projektet i den nye kulturaftale 

omkring Ungdommens Dokumenta. Projektgruppen faciliterer et hackaton eller lignende i efteråret 2021, der 

samler unge på tværs af kommunerne og får dem med ind i planlægningen og maskinrummet omkring netop 

Ungdommens Dokumenta (Jf. Projekter under udvikling kulturaftale 2021-2024).  

Sekretariatet afventer konkretiseringen af udmøntningen af projektet, som hænger sammen med projektforslaget 

for Ungdommens Dokumenta.   

 

FællesVærk. Film & Performance, Billede & Musik 

Projektgruppen forventer at afholde fællesværkweekender i efteråret 2021.  

I forbindelse med fællesværkprojektet blev det i januar 2021 besluttet at lave det digitale pop-up projekt 

Min&DinCoronaBobbel. Det viste sig vanskeligere at dele og gøre opmærksom på projektet pga. GDPR regler, 

men der er kommet en enkelt film ud af børnenes bidrag, som kan ses på ungdommensdokumenta.dk  

 

https://ungdommensdokumenta.dk/
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Netværket Kulturstrømmen 

Der færdigudvikles på en survey i samarbejde med fonde.dk, der skal afdække 1) effekten af gratis adgang til 

Fonde.dk 2) evt. ønsker, behov, udfordringer som peger på relevante kurser og/eller netværksaktiviteter, der kan 

afholdes i 2021. Det kan være om digitale løsninger, video kursus, fokus på bæredygtighed eller de populære 

fundraising kurser. Der er kommet flere medlemmer til netværket efter reklamering til workshoppen i 

Bæredygtighedspanelet 4. marts 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) 

Culture Point videreføres nu via Visitspot. https://visitorspots.dk/. DPS bedte om på mødet 12. februar 2021 

sekretariatet om en opfølgning på indholdet på visitorspots.dk. Visitororganisationerne har lanceret en ny 

hjemmeside og der er opdaterede tilbud fra aktører. Det bemærkes, at der var mange aktører, som i vinters ikke 

kunne lægge sig fast på en fordel før de vidste mere om restriktioner og hvornår de kunne åbne. Derudover er 

det oplyst, at platformen i stor stil er for de turister, som er i destinationen – til mersalg, krydsbesøg og flere 

besøgende, og til det formål har de fulgt tidsplanen, og er i dag klar til sæsonstart. Tilbuddene bliver oversat til 

tysk og engelsk, og organisationsmæssigt har aktørerne kontakt til samme person, som da projektet hed Culture 

Point.   

Sekretariatet har aftalt med Culture Point, at de gerne vil være med på en fælles pressemeddelelse, og afventer ca. 

dato og oplæg fra Culture Point. 

Sekretariatet har læst, vurderet og endelig godkendt Culture Points afsluttende rapport, som der bliver orienteret 

om på det næste administrative møde.   

 

Ensemble Storstrøm (afsluttet) 

Sekretariatet har aftalt med Ensemblet, at det modtager endeligt regnskab for 2020, i juli 2021.  

 
 

  

https://visitorspots.dk/


 
 

25. juni 2021 Sommerhilsen til den politiske styregruppe               

 

8 
 

D. Udkast til dagsorden for kommende DPS møde 6. september 

- Forventes afholdt ved Stevns Fyr mandag 6. september kl. 15-17   

 

1. Meddelelser fra Sekretariatet 

2. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

- Billedskolen Storstrøm  

- Fyr den Auf 

- FællesVærk 

- Netværket Kulturstrømmen 

- Culture Point (afsluttet)  

- Ensemble Storstrøm (afsluttet – afventer kun årsregnskab juli)  

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

- Design 

- Scenekunst (drøftelse) 

- Ungdommens Dokumenta 

- Lys over Lolland 

- Cantabile 2 

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 

- Hjemmeside 

5. Drøftelse: Anbefalinger / gode råd til ny styregruppe  

6. Drøftelse: Evt. 

7. Drøftelse: Bordet rundt 

Figur 1 Ved Stevns Fyr. 
Arbejdsgruppemøde d. 21.06.21. 
Rundvisning v. Stevns Kommune. Ét ud 
af flere ’scenerum’.   


