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FORORD
Nogle gange kræver kultur og kunst din og min eftertanke, andre
gange provokeres vi, glædes eller står med et underfundigt smil på
læben. Kultur hjælper os med at lære os selv at kende, det skubber til
os, skaber sammenhængskraft og udvikling. Det skal vi værne om.
Og derfor skal vi bestræbe os på at levere kulturtilbud både ordentligt, dygtigt og utraditionelt. Vores kulturtilbud er nemlig væsentlige
for vores fællesskab og sammenhængskraft. Samtidig skal vi være
bevidste om, at kunst og kultur tiltrækker tilflyttere.
I Randers Kommune kan du opleve events og enkeltstående begivenheder, der rager op, ligesom du møder en bred vifte af kulturtilbud.
En lang række af kulturproducerende og –formidlende institutioner
og kulturaktører sikrer både sammen og hver for sig, at vi løbende
får inspirerende kultur og kunst til glæde for alle og i hele Randers
Kommune. Derfor er en stærk, kulturel infrastruktur vigtig.
Vi har i Randers Kommune sat en god kulturel kurs. Nu handler det
om at holde både kurs og fart og samtidig sørge for, at endnu flere
får glæde af den. Kulturpolitikken skal sikre, at flere, såvel i Randers
kommune som borgere udefra, får inspiration, livsglæde og læring
gennem vores kulturtilbud. Alle skal med, og alle kan bidrage. I det
løbende arbejde med øget bosætning i Randers spiller et rigt kulturliv
en væsentlig rolle. Og et rigt kulturliv skaber ikke blot gode oplevelser, diversitet og eftertanke, det kan også hjælpe borgere, der er
ramt på sundheden, på trivslen og på arbejdsevnen til at finde vejen
tilbage til et liv i nye fællesskaber og til bedre livsmestring.

Torben Hansen			
Louise Høeg
Borgmester			
Formand for Sundheds-,
				Idræts- og Kulturudvalget

Gudenåkrukken
Foto: Ole Jacobsen
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KULTURHUS
VISION 2020
I Randers har vi en unik bygning, der huser tre af byens store kulturinstitutioner: Randers
Bibliotek, Museum Østjylland
og Randers Kunstmuseum.
Kulturhuset er på den måde
et kulturelt samlingspunkt, og
rigtig mange borgere bruger
huset hver dag.
Der ligger et betydeligt udviklingsperspektiv i
kulturhusets profil, bl.a. baseret på et samarbejde
på tværs af institutioner. Vi kalder dette Kulturhusvision 2020.

VI VIL MED KULTURHUSVISION 2020
• Skabe byens mødested, et åbent, inviterende og levende
kulturelt samlingssted for borgere og byens gæster.
• Udvikle kulturhuset som en stærk bylivsgenerator.
• Udvikle et kulturhus med åbenhed mod byen i gadeniveau, med et inviterende cafemiljø i stueplan og med et
kulturudbud, der overrasker og begejstrer, så Randers får
den midtbymagnet, som byen ikke kan undvære.
• Placere kulturhuset som det samlende led mellem den
historiske bykerne, Østervold, Jens O. Krags Plads og
Byen til vandet.
• Skabe et kreativt kulturelt kraftcenter, hvor borgere i alle
aldre bliver mødt af kulturelle oplevelser på højt professionelt niveau og af kreative forstyrrelser, der vækker
nysgerrighed og skaber ny viden og læring.
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Vidste du, at
Kulturhuset
i Randers
har et årligt
besøgstal på
ca. 600.000
mennesker
hvert år?

SUNDHED OG KULTUR
I Randers har vi gennem en årrække arbejdet ambitiøst med en
kultur- og sundhedsdagsorden hver for sig, og vi vil nu gerne sætte fokus på mental sundhed sammen. Kultur og kulturoplevelser
er godt for den mentale sundhed, og de kan være med til at lindre
symptomer hos borgere, som eksempelvis lider af stress, angst og
depressioner.
I Randers vil vi derfor gennem kulturoplever skabe bedre mental sundhed for kommunens borgere, og
samtidig vil vi gerne tiltrække nye grupper af borgere til kulturtilbuddene. Sundhed er ikke kun fravær af
sygdom. Mental sundhed handler om livsmestring for alle borgere.

VI VIL
• I et samarbejde mellem kultur- og sundhedsområdet samt lokale kulturaktører udvikle forløb til borgere, som lider af stress, angst, depressioner og lignende, hvor de får mulighed for sammen at få oplevelser i byens, kvarterernes og lokalsamfundets kulturinstitutioner. Kulturoplevelser giver en pause fra
hverdagen og skaber mulighed for aktivitet og meningsfyldt samvær, som skal være med til at skabe
overskud og energi.
• I et samarbejde mellem kultur-, folkeoplysnings- og sundhedsområdet øge borgernes bevidsthed om, at
de selv kan gøre meget for deres mentale sundhed bl.a. ved at engagere sig i kulturelle aktiviteter og fællesskaber. Det vil kultur- og sundhedsområdet gerne støtte op om ved at udvikle et program på årsbasis,
som kan give inspiration til aktiviteter, som kan styrke borgernes mentale sundhed, eksempelvis læsning gennem livet, kultursaloner, byvandringer, korsang, bogklub, madklub, musik, teatergrupper m.fl.

Vidste du, at nyere forskning viser, at
kulturelle påvirkninger er afgørende
faktorer i forhold til bedre sundhed,
trivsel og livskvalitet?

Alle 4. klasses børn har i de seneste 30 år har sunget sammen med
Randers Kammerorkester til den
årlige familiejulekoncert. Med andre
ord har formentlig 25-30.000 borgere
optrådt sammen med orkestret!
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Vidste du, at vi har mere end 70
skulpturer af høj kvalitet fordelt
ud over hele Randers Kommune?

100% Fremmed
Foto: Søren Pagter
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100% Frikadelle
Foto: Bo Amstrup

SpetakelfestivalFoto: Søren Pagter

KULTUR I DET
OFFENTLIGE RUM
Kunst- og kulturoplevelser har traditionelt være noget, man skulle
finde i kulturinstitutionerne som publikum til musik, scenekunst,
udstillinger osv. Det har været – og er – vigtigt, at rammerne for
mødet med kunst og kultur er inspirerende og velfungerende, både
for publikum og for kunstnerne.
Men i dag er der også en forventning om, at man som borger kan mærke kunst og kulturen som en puls i
et bysamfund. Kulturen i det offentlige rum giver både oplevelser, fællesskab og nye og uventede indtryk.

VI VIL
• Skabe et levende byrum, hvor planlægning og indretning af offentlige rum giver plads til kunst og kultur,
så både borgere og kulturinstitutioner kan afvikle eller deltage i en bred vifte af kulturaktiviteter. Vi
lægger vægt på at samarbejde bredt for at nå resultater for alle borgere samt et udvidet samarbejde med
miljø og teknik om planlægning og udvikling af midtbyen i Randers.
• Sikre, at der er midler til at skabe kulturaktiviteter i vores lokale kultur og forsamlingshuse, der kan
understøtte den lokale identitet og sammenhængskraft. Det skal binde land og by endnu bedre sammen, så der for alle borgere i Randers Kommune er nem adgang til kulturtilbud. Forsamlingshusturneerne, udviklet af Randers EgnsTeater, er blot et af mange mulige eksempler på, hvordan land og by
kunne styrke hinanden.
• Fokusere på de 100 skulpturer, som er fordelt overalt i Randers, gennem øget og anderledes formidling
til borgerne generelt og til børnene specifikt i både skoler og dagtilbud, sådan at de mange skulpturer
bliver en mere aktiv del af vores offentlige rum. En årlig ”skulpturernes dag” skal markere åbningen af
vores skulpturer med vand.

Vidste du, at Randers EgnsTeater
er landets største egnsteater, og at
teatret står bag bl.a. Watermusic og
Spektakelfestival?

Vidste du, at Randers Kommune
har afsat midler til, at du løbende
året rundt kan søge om tilskud til
kulturprojekter, musikøvelokaler og
kunstnerværksteder?

Kulturpolitik
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Turbinen
Foto: Peter Nielsen

Vidste du, at det nye spillested
Turbinen er blevet enormt populært blandt de turnerende orkestre,
så Randers er blevet en populær
koncertby? Backstage-gæstebogen
bugner med rosende kommentarer,
f.eks. skriver Saveus: ”Vi elsker
simpelthen det her sted! I er alle så
søde og jeres backstage er bare det
bedste. 1000 tak for en skøn dag.”

Vestpark Festivalen 2018
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Foto: Kurt Helge

FÆLLESSKABER
OG KULTUR
Kulturen i Randers bygger også på et rigt vækstlag og foreningsliv.
Det er en vigtig, lokalbaseret del af kulturfeltet sammen med de
professionelle kulturinstitutioner, der står stærkt inden for deres
egne fagområder, både lokalt, regionalt og nationalt.
I Randers Kommune er der en stærk tradition for at opfinde nye og anderledes kulturtiltag, og der er en
lang tradition for at hjælpe hinanden på vej. Kultur bygger på fællesskaber og åbner for diversitet og nye
fællesskaber, både hos de producerende og hos borgerne som publikum, kulturudviklere eller brugere.

VI VIL
• I et samarbejde mellem kultur- og ældreområdet sikre kulturoplevelser til de mest sårbare ældre borgere,
så de fortsat kan opleve nogle af de kulturaktiviteter, som tidligere har været en del af deres hverdag.
Fællesskaber omkring kultur er med til at skabe livskvalitet i hverdagen, og vi vil gerne afdække hvilke
kulturoplevelser, som ældre borgere savner i hverdagen og på denne måde målrette kulturaktiviteter. Det
kan eksempelvis være demensvenlige aktiviteter på Håndværksmuseet og i biblioteksregi, det kunne
være at udvikle projekter som bogvenner med højtlæsning, erindringsdans i den årlige Spil-dansk uge
samt aftaler med Musikskolen om musik på pleje- og aktivitetscentre efter borgerens eget valg.
• Fortsat have fokus på udvikling af et stærkt kulturliv indadtil i kommunen. Derfor stiller vi løbende
frie midler og rådgivning til rådighed for lokale projekter over hele kommunen, ligesom vi vil sikre en
stærk markedsføring af kultur- og fritidstilbuddene, blandt andet gennem tilbud om gratis annoncering for kulturaktørerne i ”Det Sker” og andre supplerende markedsføringsplatforme.
• Holde fast i den positive udvikling, som Randers bidrog til i Kulturhovedstadsåret. Randers er en stærk
kulturkommune, og vi vil gennem det fælles regionale samarbejde Europæisk Kulturregion fastholde
og udbygge den position, at der er rigtig mange gode oplevelser at hente i Randers. Det internationale
perspektiv kan desuden udfoldes inden for nordiske samarbejde, vi allerede er en del af.
• Fastholde og udbygge Randers Kammerorkesters position som et af landets bedste og mest nytænkende kammerensembler. Kammerorkestret skal præsentere et alsidigt repertoire for et mangfoldigt
publikum, der også tæller ældre, socialt udsatte, og særligt børn og unge. Som en producerende kulturinstitution kan orkestret binde kommunen sammen på tværs af demografi og geografi.
• Fortsætte og styrke udviklingen af GAIA museums fornemme placering som internationalt anerkendt
museum for outsider Art, som er kunst skabt af mennesker med særlige behov, for eksempel fysiske
psykiske eller sociale handicap.

Vidste du, at Underværket
rummer mere end 500 arrangementer årligt inden for
integration, kunsthåndværk
og kulturprojekter?

Vidste du, at Randers Regnskov som et af Danmarks statsanerkendte zoologiske anlæg er en
kulturinstitution under Slots- og Kulturstyrelsen,
og at Randers Regnskov udover denne kerneaktivitet også er stærkt engageret i bevaring af Danmarks levende kulturarv og arbejder med at sikre
bevaringsværdige danske kulturplanter og truede
lokale husdyrracer i Randers Kommune?

Kulturpolitik
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BØRN OG UNGE
I KULTUREN
I Randers findes der et rigt tilbud af kultur til børn og
unge, der både bæres af centrale kulturinstitutioner og
mindre projektgrupper, som arbejder bevidst og målrettet
med (sam-)produktion og formidling af kunst og kultur
Børn og unge skal møde kulturen i deres fritid gennem et bredt og kvalificeret udvalg af
kunstneriske og kulturelle fritidstilbud. De skal også møde kulturen i dagtilbud og skoleregi som en konsekvens af skolereformens åben skole-koncept og den nye dagtilbudslov.
Der skal skabes bedre rammer for, at kommunens børn og unge har mulighed for at dyrke og udvikle et talent inden for en given kunstart. Et veludfoldet talentarbejde giver ny
dynamik til kulturlivet og til byens puls.

Vidste du, at alle børn i Randers Kommune
fra de er 6 mdr. til de afslutter 10. klasse hvert
år tilbydes en gratis, professionel teateroplevelse på Randers EgnsTeater – vi kalder
denne kulturgaranti for en-til-alle! Børn i
Randers er dermed blandt nogle af de meste
teatervante i Danmark.
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KALIMA 2018
Foto: Lisbeth Nielsen

VI VIL
• Oprette en billedskole for børn og unge i relation til Randers Kunstmuseum og dermed åbne en ny ramme for kreativ udfoldelse i Kulturhuset. Billedskolen skal have tilbud for både nye interesserede/
uøvede og for talentfulde børn og unge, der vil fordybe sig. Dermed vil
vi udvide de kunstneriske skoletilbud til børn og unge, der i Randers
også rummer Randers Musikskole, det regionale spillested Turbinen
og Randers EgnsTeaters Talentskole
• Udvikle en talentstrategi for børn og unge, så talentindsatsen fastholdes i et langt sigte til sikring af en fortsat talentudvikling for børn og
unge og til gavn for kulturmiljøet i Randers Kommune generelt. Der
skal både fokuseres på at understøtte og udvikle det lokale talentmiljø
og på at ruste de særligt talentfulde unge til de karrieremuligheder, de
står foran. Strategien skal bygge på et tværgående felt af talentindsatser i Randers og skal inddrage den netværksdimension og videndeling, som Talentskolerne i Randers allerede har opdyrket.
• Skabe en fast tradition omkring Spektakelfestivalen, som kulturinstitutionerne i Randers driver frem i samarbejde med Randers
Kommune, skolerne og dagtilbudsområdet. Spektakelfestivalen skal
finde sted hvert andet år, og over en 10-årig horisont skal den udvikle
sig til et fyrtårn blandt festivaler for børn i Danmark og med blik for
internationale tendenser. Festivalen skal bygge på to søjler: børns
egeninvolvering i projekter med professionelle kunstnere og et topprofessionelt festivalprogram for børn og børnefamilier.
• Sikre et solidt tværgående samarbejde mellem skole-, dagtilbuds-,
ungdomsskole- og kulturområdet gennem understøttelse af faglige
netværk med skoletjeneste og læringsnetværk. Samarbejdet skal
sikre, at brobygningen mellem skolerne, dagtilbuddene og kulturinstitutioner i læringsøjemed glider lettest muligt og med fælles
udviklingsperspektiver for øje.

Randers Egnsteater Talentskole
Foto: Søren Pagter

Vidste du, at Børnekultur-Ugen
i uge 42 involverer ca. 10.000
børn og voksne gennem foreningsaktiviteter og kulturinstitutionernes tilbud
Kulturpolitik
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Denne kulturpolitik er en revideret udgave af kulturpolitik 2015-17, hvor tre ud af fem kulturpolitiske fokusområder er fastholdt, mens der er kommet to nye om
sundhed og kultur og om kultur og fællesskaber ind i
politikken. Kulturpolitikken er opdateret i forhold til
byrådets vision og aktuelle kulturpolitiske tendenser
og ønsker.
Byrådets visioner, som er rammen for kulturpolitikken:
• Vi vil sikre rammerne for et stærkt fællesskab, hvor
vi sammen løfter byen og lokalsamfundene.
• Vi hjælper borgerne, så de er i stand til at gribe de
muligheder, som opstår.
• En attraktiv kommune med gode og mangfoldige
kulturtilbud og oplevelser.

• Bosætning og en (kulturel) infrastruktur, der kan
understøtte flere tilflyttere, er samtidig nøglen til at
opretholde og udvikle (kulturelle) servicetilbud.
Visionerne er omsat i de kulturpolitiske fokusområder:
1. Kulturhusvision 2020
2. Sundhed og Kultur
3. Kultur i det offentlige rum
4. Fællesskaber og kultur
5. Børn og unge i kulturen

Kulturpolitikken er revideret i en hurtig proces med
inddragelse af kulturinstitutioner og de lokale kulturaktører i en høringsproces. Politikken er formuleret kort og
præcist, så den fremtræder kortfattet med klare mål.
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