
      KUNST OG FÆLLESSKABER 
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Jesper H. Nielsen 
Afdelingsleder 

Kultur og Fritid, Holbæk Kommune 

Velkomst og idé med projektet 

Hvad er Kunst og 
Fællesskaber? 

 

• Understøtte lokale 
fællesskaber 

 

• Lokale kunstnere 

 

• Formidling 

 

• Kunst i det offentlige rum 



Charlotte Bagger Brandt 
Direktør og kurator 

Råderum 

Kunst i det offentlige rum 

Kunst er noget, vi skaber 
sammen… 

 

- om kunst, fællesskab og 
inddragelse 



Hvad er 

RÅDERUM? 
Råderum udvikler nye metoder til at arbejde med 

kunst, byudvikling og borgerinddragelse  

 

Vi arbejder ud fra en idé om at kunsten kan 

kortslutte en logik og forbinde mennesker og 

steder på en ny måde ved at rammesætte en anden 

visuel struktur eller social ramme. 

 

 





 

 Kunst er noget vi skaber sammen! 
- Om kunst, fællesskab og inddragelse 

  

 





 

 



















Museo Aero Solar, Cuba 





Inddragende 
FÆLLESSKABER  
 



Opskrift P-day 



Gyngende have 

 



Gygende have 



Myntecykel 



Stavgængere 





Opskrift Møbler 

 





Stedsspecifik kunst i det 

offentlige rum kan… 

  

• Transformerer stedets brug 

 

• Ændrer stedets rationale 

 

• Skabe ny adfærd (involvere mennesker) 





 

Happyspace (SE): The snailstair 



 



 



 





Der ligger et væsentligt element af demokratiudvikling i det at skabe 

byrum og situationer, hvor vi er fælles om noget eller som skaber en 

ramme for at fællesskabet kan opstå.  
Billedkunstner Karoline H. Larsen & designer Helle Hove UNDERGANGEN, 
Gersagerparken, Greve 
 





Ved at skabe anderledes rammer i det 
offentlige rum… 

 

• Handler kunstoplevelsen ikke længere om et individ, 

der forholdet sig til et værk (indenfor på en institution) 

 

• Men om mennesker, der får en ny måde at forholde sig 

til hinanden og deres omgivelser på! 

 

 

 

 



Charlotte Bagger Brandt 
Direktør og kurator 

Råderum 

Åben dialog 

1. Hvad kan vi med lokal 
kunst her, hvor vi bor? 

2. Hvad vil vi med lokal 
kunst her, hvor vi bor? 

3. Hvordan ønsker vi at 
kunsten bidrager til 
fællesskabet? 

4. Hvad er lokalområdets 
ønske til lokal kunst i det 
offentlige rum – hvor 
kan det placeres? 



Jesper H. Nielsen 
Afdelingsleder 

Kultur og Fritid, Holbæk Kommune 

Rammerne for projektet 

• Etablering af lokal 
kontaktgruppe 

• Sikre ejerskab i 
lokalområdet 

• Mobilisering af lokale 
kunstnere 

• Placering af kunstværk 

• Budget  

• Samarbejde med dagtilbud 
og skoler om kunstforløb 

• Formidling på hjemmeside 
og Facebook mv. 



Jesper H. Nielsen 
Afdelingsleder 

Kultur og Fritid, Holbæk Kommune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: 

www.holbaek.dk/kunstogfaellesskaber 

Rammer for projektet - tidsplan 

Tidsplan 
 
• 25. januar 2016: Workshop 

 
• 12. februar 2016: Tilkendegivelse om 

deltagelse (deadline) 
 
• 11. marts 2016: Ansøgningsfrist 

 
• 4. april 2016: Dommerkomitéen vurderer 

ansøgningerne 
 

• 25. april 2016: Kultur- og Fritidsudvalget 
uddeler støtte (til én eller flere ansøgere) 
 

• 14.-16. maj 2016: Vinderprojekt(erne) 
præsenteres ifm. Kunstdage i Pinsen 

 
• Maj 2017: Produktion af alle kunstværker 

skal være afsluttet 



Jens Albagaard 
Idræts- og foreningskonsulent 

Kultur og Fritid, Holbæk Kommune 

Finansiering/fundraising 

• PuljeGuiden.dk 

• Lokal opbakning 

• Fundraising ctr. 
crowdfunding 

• Grundigt forarbejde 

• Kontakt før ansøgning 

• Erhvervslivet 

• Regn alt med i budgettet 



TAK FOR I DAG 


