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Workshop – Kom og hør mere! 

Kunst og Fællesskaber 
Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune ønsker at støtte kunstværker i lokalområderne og 

har derfor afsat 70.000 kr. til at realisere lokale kunstprojekter. 

Kunst er kommunikation på mange forskellige måder. Kunst kan gøre os nysgerrige. Kunst kan både 

udfordre, men også samle os.  Kunst kan spørge til - og måske give nye svar på - hvad det er for et 

sted, vi bor. På den måde kan kunst være med til at undersøge og styrke lokale fællesskaber. 

Gør det dig nysgerrig? Så kom og vær med i workshoppen mandag 25. januar 2016 kl. 19-21 i Café 

Habibi, Skarridsøgade 29, 4450 Jyderup og hør, hvordan du og dit lokalområde kan få del i disse 

penge til lokale kunstværker. Spørg også din nabo, lokale foreninger, virksomheder og andre om de 

vil følges med dig. Til workshoppen er inviteret lokalfora, lokale kunstaktører og lokale kunstinstitu-

tioner – og andre der i øvrigt er interesseret i lokal kunst. 

Program for workshoppen 
 Velkomst og idé med projektet v/ Jesper H. Nielsen fra Kultur & 

Fritid 

 Kunstfagligt oplæg om kunst i det offentlige rum v/ Charlotte 

Bagger Brandt fra RÅDERUM 

 Åben dialog om spørgsmål til deltagerne inspireret af oplæg 

 Rammerne for projektet v/ Jesper H. Nielsen fra Kultur & Fritid 

 Finansiering/fundraising v/ Jens Albagaard fra Kultur & Fritid 

Forberedelse til workshoppen 
Inden du kommer til workshoppen, så kan du overveje disse spørgsmål: 

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? 

Inddragelse af lokale borgere 
Hvordan kan man som borger være med til at skabe sin by gennem kunstneriske handlinger? Char-

lotte Bagger Brandt fra RÅDERUM kommer og fortæller om kunstværker, hvor kernen af kunsten 

ligger i et krydsfelt mellem lokalt ejerskab, medskabelse og nye kreative fællesskaber.  Hun vil 

blandt andet fortælle om projektet Museo Aero Solar et borgerdrevet kunstprojekt, hvor 500 borgere 

i Hvidovre kommune sammen lavede et flyvende kunstværk samt om en række urbane aktioner. 

Idéen med de urbane aktioner er at udfordre det konventionelle byrum og vise, hvordan alle kan 

være med til at skabe og sætte aftryk på byen på en kreativ og enkel måde. 

Tilmelding 
Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en mail til Katrine Jensen på katrj@holb.dk. Tilmel-

dingen skal vi have senest tirsdag 19. januar 2016. 

Charlotte Bagger Brandt 


