
Odder Kommunes Kulturstrategi 2019

Odder Kommune- Kultur lige i nærheden

For første gang skal Odder Kommune have en selvstændig kulturstrategi. Tiden er nu moden 
til, at kulturen i Odder får sin egen stemme og tager den plads, som den berettiget udfylder. 
De seneste år har kulturlivet i Odder Kommune udviklet sig på flere planer, hvor der inviteres 
til nye fællesskaber. Der eksperimenteres med både rum og indhold, der etableres nye 
partnerskaber og kulturen anerkendes i højere grad for den værdi, den giver borgerne og den 
udvikling, den medvirker til i kommunen. Kulturen kan noget i sig selv og den kan samtidig 
bidrage positivt på andre områder. 

Kulturen er med til at forme os som mennesker, den samler os og den styrker vores forståelse 
for os selv og omverdenen. Kulturen indbyder til fællesskaber og til udvikling, og den er med 
til at fortælle vores fælles historie. I Odder Kommune har vi en fortælling, der både byder på 
kulturarv, musik, teater, kunsthåndværk og billedkunst. Kulturen bliver i dag skabt i stærke 
fællesskaber, ud fra stærke initiativer og på tværs af alder og baggrund. Kulturen i Odder skal 
være for alle og den skal være tæt på den enkelte. 

Odder Kommunes Kulturstrategi understøtter både Kommuneplanen og udmøntningen af 
Byrådets udviklingsplan for 2018-2022 ”En Vækstkommune i balance” og herunder de tre 
tværgående politikker. Kulturstrategien spejler sig således i ”Det gode liv”, ”Vækst og 
udvikling” og ”Økonomisk bæredygtighed”, som sigter efter at:

 Facilitere kreative partnerskaber mellem kulturaktører og erhvervsliv
 Skabe rum til, at alle kan være med og bidrage til fællesskabet.
 Styrke og udvikle borgerinvolvering og samskabelse
 Styrke de inkluderende fællesskaber
 Gøre det muligt for borgerne at udvikle og skabe et bredt kulturliv for alle
 Øge samarbejdet med andre kommuner.
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Vision 

Odder Kommune - Kultur lige i nærheden

Pejlemærker
Kulturstrategien har seks pejlemærker, der alle har visionen som omdrejningspunkt, at 
kulturen er lige i nærheden. Det betyder, at borgerne skal præsenteres for kultur i deres 
nærmiljø og i deres lokalområde. Men den er også lige på den anden side af 
kommunegrænsen. Borgerne skal opleve kultur, som er nærværende og vedkommende, og de 
skal mærke, at kulturen er tilgængelig både inde og ude, i syd og i nord og for alle aldre.

1) Kultur understøtter dannelse og demokratiforståelse
Kulturen spiller en vigtig rolle i alle aldre. For samfundets yngste kan kulturen hjælpe 
med at udvikle den kritiske sans og øge forståelsen for det samfund, vi lever i. 
Kulturoplevelser kan stimulere børnenes fantasi og gavne deres faglige kompetencer og 
udvikling. De unge kan lære nyt om verden og om sig selv gennem kulturen, og den 
kan give dem rum til refleksion. For os alle kan kulturen både underholde og fremme 
den offentlige debat, fremme oplysning og styrke den demokratiske samtale. Derfor 
skal vi understøtte kulturen, der har til formål at understøtte demokratiforståelsen og 
menneskets dannelse.

2) Kultur er både tradition og nyskabelse
I Odder har vi mange traditioner og vi har gode kulturarrangementer, som kommer 
igen hvert år. De er med til at fortælle vores fælles historie og de styrker tilknytningen 
og fællesskabet. Mange af dem bygger på stærke partnerskaber og sunde samarbejder.
Samtidig er det også vigtigt, at nye initiativer understøttes. Vækstlaget skal mødes med 
nysgerrighed og tillid, og vi skal give plads til nye partnerskaber og fællesskaber på 
tværs af alder, interesser og sektorer.

3) Kultur er for og med børn og unge
Gennem kulturen lærer børn og unge, hvorfra deres verden går. Odder Kommune er et 
godt sted at vokse op, og alle børn og unge skal præsenteres for kunst og kultur i deres 
barn- og ungdom. Vi skal understøtte, at børn og unge oplever et bredt kulturliv, der 
inviterer dem til engagement, initiativ og refleksion. De skal selv være med til at skabe 
og udfolde sig, og de skal opleve relationer i fællesskaberne. 

4) Kultur foregår lokalt og regionalt
Både i byen og i oplandet summer det af liv og aktiviteter, og det skal det blive ved 
med at gøre. Kulturen i lokalsamfundene bidrager til den lokale sammenhængskraft og 
øger forståelsen for deres medborgere i lokalsamfundet. Lokale kulturoplevelser er også 
medvirkende til at gøre lokalområdet til et bedre sted at bo, og lokale kulturoplevelser 
gør borgerne stolte af deres lokalområde og styrker tilknytningen. 
Samtidig skal vi ikke kunne alting selv og tilbyde alting selv. Odder Kommune er en af 
de 19 kommuner i Region Midtjylland, der samarbejder om kulturen, og det skal vi 
fortsætte med for både at styrke den lokale kulturudvikling og for at give borgerne 
mulighed for et bredt kulturtilbud i hele regionen, lige i nærheden.

5) Kultur er også i det offentlige rum
I Odder kommune har vi mange skulpturer og kulturelle aktiviteter i det offentlige rum, 
og vi har fantastisk natur med både skov og strand – det er spændende areaner til 
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kulturelle aktiviteter. Vi tror på, at vi kan bruge det offentlige rum endnu mere til flere 
kulturelle oplevelser, og vi vil gerne have endnu flere aktiviteter og tilbud i det 
offentlige og frie rum, som både kan imødekomme det pludseligt opståede og det 
planlagte.
Kulturen skal være tilgængelig og synlig, så alle inviteres til deltagelse. 

6) Kultur rummer det brede og det smalle
Kulturen er for alle. Derfor skal der både være plads til det folkelige, som inviterer den 
brede befolkning til fællesskaber og som dét, der samler. Der skal også være plads til 
det smallere kulturtilbud, som måske drager færre, men som også udfordrer og 
udvikler. Det er nødvendigt med både og. Vi skal både underholdes og udvikles, vi skal 
både samles og udfordres. Derfor skal vi have plads til både de store samlende 
arrangementer og de mere intime og udviklende kulturtilbud.

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser
De fem strategiske målsætninger er formuleringer af, hvordan der skal arbejdes med 
pejlemærkerne. Under hver målsætning findes indsatser, som konkretiserer, hvad der skal 
arbejdes med.

A) Vi vil arbejde for at skabe rammerne for levende lokale kulturtilbud i både 
opland og by

 Gøre det let for kulturaktører at udfolde deres virketrang

 Fremme samarbejdet om de fælles kulturtilbud mellem kulturaktører fra opland og by

 Medvirke til at styrke inkluderende fællesskaber på tværs af alder

 Gøre det mere tilgængeligt for lokale kulturaktører at få stillet kommunale lokaler gratis 
til rådighed på baggrund af klare retningslinjer gældende for både by og opland.

 Arbejde for at udstyr, der anvendes til kulturarrangementer, i højere grad bliver fælles 
og til gavn for flere

B) Vi vil arbejde sammen med andre kommuner, regionale, nationale og 
internationale aktører og herigennem styrke borgernes samlede kulturtilbud

 Deltage i det regionale kultursamarbejde

 Etablere partnerskaber med samarbejdspartnere om kulturtilbud og udvikling af 
kulturlivet

 Være åbne over for deltagelse i større tværkommunale kulturarrangementer

C) Vi vil skabe større tilgængelighed til kultur og kunst i det offentlige rum 

 Skabe omgivelser, der inspirerer til kulturel udfoldelse og rekreation

 Gøre det lettere at holde arrangementer i det offentlige rum
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 Styrke og udvikle samarbejdet med Moesgaard Museum og Odder Museum med særligt 
fokus på formidling af den lokale kulturarv i samarbejde med lokalarkiverne

 Skabe rammer for at kulturaktører får mulighed for at markedsføre og annoncere i lokale 
medier, herunder understøtte gratis annoncering af lokale kulturarrangementer i Odder 
Avis

 Videreudvikle muligheden for at lokale kunstnere har let og gratis adgang til 
udstillingsfaciliteter

 Arbejde med en bedre formidling af allerede etableret kunst og kultur i Odder Kommune

D) Vi vil prioritere, at kulturen både kan invitere til deltagelse og til oplevelse

 Fremme den offentlige debat og styrke den demokratiske samtale

 Prioritere traditioner der styrker fællesskabet

 Fremme kulturaktørers mulighed for kulturel og kunstnerisk virketrang gennem 
økonomisk støtte til både nye vækstlag og etablerede kulturaktører

E) Vi vil give børn og unge udviklende kulturtilbud i kommunale daginstitutioner 
og skoler 

 Alle børn og unge i Odder Kommune møder kulturtilbud hvert år, hvor lokale 
kulturaktører spiller en væsentlig rolle og hvor børnene er producerende

 Stimulere børn og unges fantasi, kreative udfoldelse og forståelse og viden blandt andet 
igennem en kommunal kreativ skole

 Udvikle den kritiske sans og øge forståelsen for det samfund vi lever i

 Dagtilbuddene har et årligt fælles kulturarrangement

 Skolernes kulturelle læseplaner understøttes økonomisk

 Dagtilbuddenes kulturarbejde understøttes økonomisk

 Musikskolen og Den Kreative Skole øger aktiviteterne i lokalområderne 
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