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KULTURPOLITIK

Stevns Kommunes Kulturpolitk for 2020-2023 sætter retningen for en ambitiøs kulturpolitik. Politikken sætter fokus på fire stærke ambitioner,
der sikrer et handlingsorienteret kulturliv, hvor der er kort fra tanke til handling. I fællesskab og netværk vil det betyde et stadigt udviklende
kulturliv, der inden for fem lokalt forankrede indsatser skaber kulturen for både de mange og de få.
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Tilblivelsen af denne kulturpolitik har været spændende
og lærerig. Det er første gang vi præsenterer ambitioner
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og værdier som centrale elementer i arbejdet med udviklingen af kulturen i Stevns Kommune. Ambitionerne er
blevet til gennem et inddragende arbejde med kulturens
aktører i foreninger, institutioner, borgere og politikere.

BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

Kulturen i sin bredeste forstand har altid haft en speciel
plads i Stevns. Nok er vi ikke store på en række særlige
kulturinstitutioner, men kulturen er også det levende
landskab af ildsjæle og kræfter i de små unikke kulturinstitutioner, vi har i hver en by og landsby, og denne poli-

præget af kulturel skabertrang. Igen til en kommune,

Kulturpolitikken er proaktiv og handlingsrettet, og den er

tik er et signal til, at vi vil fortsætte styrkelsen af disse

hvor aktører organisk vokser sig større - både i størrelse

således også med til at løfte kulturen ind som en aktiv

ildsjæle.

og udsyn.

medspiller i at nå en række af FN’s 17 Verdensmål.

For kulturen kan om noget bidrage til Stevns Kommunes

Igen til en kommune, der med udgangspunkt i en unik

Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til tilblivelse af

vision; Stevns - Du Kommer Igen. Igen til fantastiske

UNESCO Verdensarv i Stevns Klint har muligheden for

denne kulturpolitik.

kulturforeninger, der skaber liv og fællesskaber. Igen til

at kulturen kan lade sig inspirere og fortolke naturen og

unikke kulturproduktioner. Igen til en kommune, der er

dens drama.
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KULTURPOLITIKKEN GØR STEVNS AMBITIØS
PÅ KULTURENS VEGNE

I Stevns Kommune er vi ambitiøse på vegne af kulturen i

Ambitionerne går alle på tværs af de fem indsatser, der

For hver enkelt indsats udarbejdes der idéer til kort- og

hele Stevns. Vi vil gennem fire markante ambitioner sikre

præsenteres i et medfølgende indsatskatalog. Indsat-

langsigtede aktiviteter, der skal være med til at realisere

et handlingsorienteret kulturliv, hvor der er kort fra tanke

serne er:

indsatserne. Idékatalog har sit udgangspunkt i politikere

til handling, og hvor de grundlæggende ambitioner skaber friheden for alle aktører til at handle. Ambitionerne er:

og aktørers idéer og drømme til de kommende fire års
• Kultur og Turisme som driver

aktiviteter inden for kulturen i Stevns Kommune.

• Den lokale kulturhistorie
• I Stevns Kommune sætter vi frivilligheden fri, så
kulturen blomstrer
• I Stevns er der levende netværk og fællesskaber for
fælles aktiviteter
• I Stevns vokser et kulturliv med bred forankring
• I Stevns dyrker vi også nørderne
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• Børns møde med kunst og kultur

Det kulturpolitiske arbejde er således præsenteret i

• Verdensarv som kulturelt lokomotiv

modellen på næste side:

• Ungekulturen

KULTUREN
SOM DRIVER

DEN LOKALE
KULTURHISTORIE

BØRN OG UNGES
MØDE MED KULTUREN

VERDENSARVEN
SOM LOKOMOTIV

UNGEKULTUREN

I STEVNS KOMMUNE SÆTTER VI FRIVILLIGHEDEN FRI, SÅ KULTUREN BLOMSTRER

I STEVNS ER DER LEVENDE NETVÆRK OG SAMARBEJDER FOR FÆLLES AKTIVITETER

I STEVNS VOKSER ET KULTURLIV MED BRED FORANKRING

I STEVNS DYRKER VI OGSÅ NØRDERNE
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I udviklingen af Stevns
Kommunes kulturliv er der
kort fra tanke til handling
og frivillige tager ejerskab
over deres kulturelle
aktiviteter
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AMBITIONERNES
UDFOLDELSE

I STEVNS KOMMUNE SÆTTER VI
FRIVILLIGHEDEN FRI, SÅ KULTUREN
BLOMSTRER
I Stevns Kommune vil vi se frivilligheden blomstre og
vokse. Stevns Kommune er med på den rejse, når vi
sikrer aktørernes adgang til kommunens faciliteter og
deres sparring til os bliver let og lige til.
Frivillige har ejerskab over idéer, udvikling, afvikling og
evaluering. Kommunen slipper tøjlerne og accepterer,
at foreningerne søger nye og modige løsninger. Frivillige
blomstrer ved at få ansvar, og kulturen er en af de smukkeste steder at få muligheden for at lave fejl og komme
igen. Det med at prøve barriererne af, er med til at sikre
et blomstrende kulturliv.
Ambitionens strategiske arbejde:
• Mindske det administrative arbejde for frivillige i 		
mødet med administra-tionen i kommunen
• Potentielle brugere, ikke-brugere og mulige udøvere af
kultur kommer i forbindelse med kulturlivet
• Sikre at det er attraktivt at involvere sig, så borgere og
aktører får gode oplevelser
• Hente nye frivillige uden for den ”normale” stamme af
deltagere i kulturlivet
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Vi prioriterer et kulturliv,
der gennem netværk
og samarbejder skaber
fælles aktiviteter

I STEVNS ER DER LEVENDE NETVÆRK OG
SAMARBEJDER FOR FÆLLES AKTIVITETER
Vi prioriterer tiltag og aktiviteter, der vil forbinde endnu
flere mennesker på tværs af aktører og interesser, og
vi vil, at kulturen også i fremtiden kommer ud til endnu
flere brugere.
Vi prioriterer principper om samarbejde med foreninger
inden for samme felt og opfordrer til, at der rækkes ud til
andre for hjælp og sparring. Vi sikrer et selvudviklende
miljø, hvor gode kulturelle aktører løfter endnu flere med
sig.
Ambitionens strategiske arbejde:
• Publikum skal bredes ud og der skal arbejdes for at
pulje billetter, oplevelser og informationer. Så mange
som muligt finder det let og tilgængeligt at være med
i kulturarbejdet eller opleve det, når de har lyst.
• Publikum løfter blikket fra den enkelte forening og se
værdien i andre foreningers tilbud og muligheder.
• Frivillige, private og kommunale institutioner samarbejder helt naturligt om projekter.
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I STEVNS VOKSER ET KULTURLIV
MED BRED FORANKRING
Stevns Kommune tænker vi på tværs af geografi, genre
og faglige grænser med kulturen og kulturbrugeren
i centrum. Vi giver hinanden lov til at være en del af
succeserne og mærke suset af noget, der lykkes. Den
kulturelle ”lagkage” bliver stadigt større og involverer
endnu flere mennesker. Vi sikrer fællesskaber for hele
kommunen.
Vi inviterer til nye samtaler for vores publikum og inviterer erhvervet, turismen og arbejdet med verdensarven
med. Et stærkt partnerskab på tværs af fagligheder og
sektorer betyder også, at kulturen bliver en driver for og
med alle, der gerne vil med.
Ambitionens strategiske arbejde:
• Aktiviteterne præsenterer mange forskellige genrer og
arrangementer bliver løftet på tværs af aktører, når
behovet findes
• Den stevnske kulturarv bruges skaber sammenhæng
på tværs af aldersgrupper
• Ungekulturen og de løst organiserede opdager
eksisterende tilbud
• Børn og unge møder professionelle kunstnere under
hele deres skoletid - både i fri- og folkeskoler
• Verdensarven bruges som et udgangspunkt for
kulturelle aktiviteter
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På tværs af geografi
og genrer tænker vi på
slutbrugeren af vores
kulturelle aktiviteter

I STEVNS DYRKER VI OGSÅ NØRDERNE
I Stevns Kommune har vi kulturaktører, der bedst kan
betegnes som nørder, og dem skal vi dyrke. Vi sikrer og
understøtter, at der er plads til deres smalle interesser,
hvor de dygtiggør sig og udvikler. Vi sikrer også nørdernes evne til engagement og høje kvalitet, der tilbyder en
værdi og en evne til at se nye løsninger på udfordringer,
vi kan sidde fast i. I nicherne skabes unikke arrangementer, der omtaler Stevns på en måde, der kan være svær
at opnå på anden vis. Nørderne kigger forbi genregrænser og skaber kulturelle aktiviteter i et tæt samspil med
slutbrugeren. Derfor tænker vi nicherne og nørderne
tidligt ind i udviklingsforløb og lade dem være med- og
modspillere i samskabelsesprocesser.
I Stevns Kommune er vi også stolte over talenternes
sublime kunst og kultur, og vi støtter den. I Stevns satser
vi på sublime, det overraskende. Det som udfordrer
vores opfattelser af verden, os selv og hinanden.
Ambitionens strategiske arbejde
• Nicherne får større synlighed på deres aktiviteter og
events
• Nicherne inviteres løbende ind til samskabelsesprocesser
• Vi opnår løbende bedre kendskab til nichekulturer i
Stevns
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I Stevns Kommune er
vi stolte af vores nørder,
og vi vil dyrke dem
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