Mål
-

Skabe kulturtilbud med kant i alle hjørner af
kommunen
Satse på kulturelle iværksættere
Give børn mulighed for at fordybe sig både som
tilskuere og aktive deltagere
Skabe en aktiv ungekultur, der udvikles på de
unges præmisser

Kultur- og oplevelsespolitik 2.0
VISION 1
VISION 2
VISION 3

”Vejle – En kulturel storby i provinsen”
”Vejle – En kulturel storkommune med kant”
”Vejle – En kulturel storby med kant”

Strategi for kulturen
Fremtidens borgere søger sammen i storbyerne. I Vejle Kommune kan
vi tilbyde alt det gode fra storbyen: Et livligt innovativt storbymiljø
med masser af kulturelle oplevelser, anderledes arkitektur, flot og
kuperet natur med både skov, dale og fjord og en historisk fundering
fra Danmarks dåbsattest til nu.
Vejles Kommunes kulturtilbud er kendetegnende ved:

Program ved høring på kulturpolitikken
-

-

Kl. 19.00 Formanden for Kultur- og
Borgerserviceudvalget Dan Arnløv byder
velkommen
Erhvervs- og Kulturdirektør John Hansen
præsenterer den nye kulturpolitik
Cafedebat
Åben diskussion
Kl. 21.00 Afslutning ved Dan Arnløv

Kultur udfordrer og giver kant
Kulturen udfordrer mennesker og appellerer til, at vi tænker modigt,
ambitiøst, innovativt eller måske endda chokerende. Kant er råhed,
skarphed og handling i stedet for snak. Derfor satser vi på:
-

eksperimenterende ungdomskultur med kant
kant i såvel eksisterende, som nye kulturtiltag og events
ungdomskultur med afsæt i de unges ideer og behov
nyskabende samarbejde og partnerskaber

Kultur skaber bevægelse og engagement
Gode fællesskaber sætter bevægelser i gang og engagerer folk til at være
kreative. Det er godt at være tilskuer og deltager i kulturen, men det er
endnu mere spændende, at være deltager i og være medskabere af
kulturen. Derfor satser vi på:
-

kreative miljøer, hvor bredde og talent kan udvikles
kulturelle iværksættere
udvikling af kulturlivet i dialog med alle brugere
kulturtilbud for, med og af børn

Kultur bygger bro
Kulturen skaber fællesskab og en platform, hvor innovation og kreativitet
kan opstå. Kultur skærper vores forståelse for vores kulturarv.
Derfor satser vi på:
-

innovativ tænkning gennem samarbejde med kultur- og erhvervsliv
aktiv brug af kulturarv – en bro mellem fortid, nutid og til fremtiden
samarbejde mellem kultur, skole, dagtilbud, ungdomsuddannelser
og fritidsliv

Kultur sprænger rammer
Natur og kultur hører sammen, ligesom byliv og kultur også gør. Vi vil bruge
de fantastiske rammer både i naturen og i byen til at skabe et rigt og
spændende kulturliv. Derfor satser vi på:
-

naturen som ramme for kulturbegivenheder og idrætstilbud
brug af byens og naturens rum til kulturelle aktiviteter og
arrangementer

Kultur giver synlighed
Alle der bor i Vejle kommune skal kende mangfoldigheden af tilbud.
Synlighed skaber sammenhold. Alle borgere skal kunne være stolte af deres
egn, og kunne spejle sig i de historier, vi fortæller. Historier og oplevelser
skaber vores identitet som borgere i kommunen. Derfor satser vi på:
-

Videreudvikling af vores spændende events
Direkte kommunikation til borgerne gennem nye medier og
moderne kanaler
Fortælling af de gode historier, der skaber identitet og stolthed hos
borgerne
Arrangering af spændende oplevelser, der bevæger og samler
borgere og gæster

