
 

 

 

 

KulturRummet – 

tænkning og 

projekter 

KulturRummet d. 18. september 2014, 
besøg fra Rum og Design AAA 



PROGRAM 

• Velkomst   

• Oplæg om tankerne/processen med KulturRummet, 

værdikædetænkning og 4-rumsmodel 

• Kort intro til alle 3 x modelprojekter for KulturStyrelsen 

v. KLE 

• Delprojekt 1: Det mobile læringsrum ca. kl. 11.00 – v. 

Lene  

• Delprojekt 2: Christiansgave og Plantagehus ca. kl. 

12.00 

• Delprojekt 3: Mit bibliotek-min scene. Ca. kl. 13.00 

• Pause – og lidt mad 

• Rundtur og fysisk gennemgang i institutioner og parken 

……tak for i dag  
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Friluftsscene 

URT 

Plantagehus 

Administration 

Musikskole 

Bibliotek 



En nybygget  

MUSIKSKOLE 



AKTIVITETER 

 

FOREDRAG 
KONCERTER 
UDSTILLINGER 
 
ADGANG TIL BØGER, TIDSSKRIFTER, FILM – 
DIGITALT OG FYSISK 
 
ARBEJDSPLADSER 
MØDERUM 
 
 

Et  
moderniseret 
BIBLIOTEK 



Moderniseringsprojekt samt 

brugerinddragelse af 72 

brugergrupper og 900 unge i 

PLANTAGEHUS og 

URT 



En bynær park 

CHRISTIANSGAVE 



 
Giver tilsammen 
  

KULTUR 
RUMMET 
 

Hvor musikskole, bibliotek, medborger- og 
ungehus, park samt kommunens kulturafdeling 
samarbejder om at skabe oplevelser og viden- 
kunst- og kulturformidling i en sammenhægende 
værdikæde. 



AKTIVITETER i 
KulturRummet 

RESSOURCERUM – fundraising, projektstyring, netværkscenter, 
markedsføring, formidling, faglige samarbejdspartnere, 
sekretariatsbistand 
 
FORMIDLING – kulturformidling, debat, aktualitet, oplysning, 
foredrag, anmeldelser, oplæsninger 
 
UNDERVISNING – musikundervisning, dramaundervisning, 
forfatterskole, skriveværksted, billedskole  
 
ADGANG – bøger, tidsskrifter, litteratur, musik, film, viden 
(digitalt DDB og fysisk), møderum, arbejdspladser 
 
OPLEVELSER – koncerter, udstillinger, bevægelse, festivaler, 
forestillinger  
 
SELVPRODUKTION – åbne værksteder, øvelokaler … 

 



KENDETEGN 

Emmer af kreativitet og liv med synlige mobile 
medarbejdere, der arbejder ude i rummene – ikke bag 
skrivebordene. 
 
Samarbejder tværfagligt i netværk og partnerskaber med 

mange kulturaktører og andre institutioner.  

 
Glidende overgang mellem inde og ude / 
 kultur og natur /   
 funktioner og institutioner / 

 det digitale og fysiske /   
 byrum og KulturRummet 

 

 



Lidt om 4-rumstænkning 

•Læring / performance/ 

inspiration / møder 

•Modelprogrammer.kulturs

tyrelsen.dk 
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AAA i projekterne 

• Generel ønsker vi at udfordrer vores vanetænkning vedr. institutionsrum / 

aktiviteter /rumligheder. 

• Hvordan kan vi indrette nye rum og skabe designs, der understøtter vores nye 

tænkning? 

• 2 årig-periode, hvor vi tester, hvordan man kan skabe koblede rum mellem bib, 

mus, planten, URT og uderummet. 

• 3 x modelprojekter. 
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3 x modelprojekter 

•Mit mobilelæringstum – 

en kulturskurvogn 

•Det grønne og folkelige 

møde og performancerum 

•Mit bibliotek-min scene 

 

 

15 



Grønne og performative 

1.Vi skal skabe et sprit nyt uderum 

2.Vi skal skabe et performativt 

bibliotekstilbud 
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