SWOP
International dansefestival for
børn og unge. Børn og unge bliver
præsenteret for danseforestillinger af høj international
standard rettet mod deres egen
aldersgruppe. Der gennemføres
forestillinger, workshops og
seminarer i hele kulturregionen.
Den første SWOP-festival blev
afholdt i 2012 hvor de 8 kommuner
i Kulturregionen fik 50
forestillinger og 45 ”Dans i skolen”-forløb for i alt 957
børn i løbet af 1 uge. Den næste SWOP-festival
afholdes i 2014. Festivalerne støttes af
Kulturregionen, Region Sjælland og Kulturministeriet
med hver 600.000 kr.
www.swopfestival.dk

Særordning vedr. teaterrefusion
Den lovpligtige refusionsordningen vedr.
børne- og opsøgende teater er i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland
udvidet til også at omfatte private
skoler, virksomheder, foreninger,
højskoler, menighedsråd m.v.
I samarbejde med Teaterrådet er der udarbejdet en
folder, der beskriver såvel den ordinære som den
udvidede refusionsordning. Kulturgruppen har
vedtaget at ordningen skal køre i hele aftaleperioden.
I 2012 blev ordningen benyttet af 23 arrangører med
en samlet refusion på 190.000 kr. Den udvidede
ordning finansieres af Kulturaftalens rammebevilling.
www.kulturregionmidtogvestsjaelland.dk

Billedkunstneriske Grundkursus
BGK er et 3-årigt kursusforløb inddelt i 6. semestre, der
forbereder deltagerne til videreuddannelse på f.eks.
kunstakademierne og andre kreative uddannelser. BGK
MIDT & VEST har tre afdelinger i Kulturregionen; Holbæk,
Ringsted og Roskilde. På BGK varetages undervisningen af
professionelle kunstnere og formidlere. Foruden
undervisning i de tre afdelinger er der
forskellige fællesprojekter, workshops,
studieture m.v. mellem afdelingerne.
Kulturgruppen har afsat kr. 1.757.000
kr. til en forsættelse frem til medio
2015. Projektstøtte på 1.150.000 kr.fra
Kulturministeriet.
www.bgkmidtogvest.dk
Festivalen har været afholdt i
2012 og 2013. En camp på
Parnasgrunden ved Sorø Sø,
danner i 4 dage base for
festivalen. Her arbejder de
unge fra Kulturregionen med workshops, masterclasses,
kurser m.v. med professionelle kunstnere som undervisere
indenfor de forskellige kunstarter. Resultaterne formidles
efterfølgende gennem koncerter, udstillinger og events
hvor de unge præsenterer deres arbejde i professionelle
rammer. I 2012 deltog 61 unge i festivalen. I 2013 var
antallet over 100. Kulturgruppen har støttet FLUKSfestivalen med 340.000 kr. i 2012 og 2013.
www.fluks.nu
Sekretariatet
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Tlf: +45 59 66 64 00
Mail: evobe@odsherred.dk
Mail: bhh@odsherred.dk

Kulturaftale 2011 -2014

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af
kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred,
Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø. De 8 kommuner
indgik en kulturaftale med Kulturministeriet for
perioden 2011 – 2014 med indsatsområderne
Talentudvikling, Børne – og ungekultur, Identitet og
Kulturarv og International Kunst og Kulturudveksling.
Arbejdet med indsatsområderne har ført til en lang
række projekter, der alle har en volumen og en
kvalitet, der ville være vanskeligt for en enkelt
kommune at realisere. Projekterne har alle medvirket
til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den
enkelte kommune. Samarbejde, videndeling,
arbejdsdeling. Netværk og involvering på tværs af
kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland og dermed for
mange flotte resultater. giver et overblik over de
konkrete projekter der er udsprunget af Kulturaftalen
2011 – 2014.

Da Danmark blev til –
fra vikingekonger til Valdemarer
er et 4-årige projekt (2011-2014) med
fokus på vikingetid og middelalder. Da
Danmark blev til vil øge kendskabet
til Sjælland, og særligt Kulturregion
Midt- og Vestsjællands unikke
kulturhistorie – lokalt, nationalt og internationalt.
Da Danmark blev til nytænker og afprøver
samarbejdsformer mellem forskellige kulturelle
aktører. Projektet skaber forbindelse mellem
kulturturisme, oplevelsesøkonomi, skoleområdet og
kulturformidling igennem de fire indsatsområder:
Netværk, undervisning, oplevelser og forskning. Disse
områder er vigtige for at synliggøre og videreudvikle
områdets potentiale som et indholdsrigt og
spændende kulturhistorisk kapitel i
Danmarkshistorien.
I 2012 gennemførtes kick-off konferencen:
”Vikingerne—værdikæde og vækst”, og i 2013
”Togtet”, hvor en flåde af vikingetidsskibe og
middelalderskibe besøgte havnebyer i
Kulturregionen, hvor der var arrangementer i
samarbejde med lokale kræfter. I kulturaftaleperioden støttes projektet med 4 mio. kr. af
Kulturregionen, 2.755.000 kr. af Kulturministeriet,
2.090.000 kr.af Region Sjælland og 2.500.000 kr. fra
Østdansk Turisme.
www.dadanmarkblevtil.dk

Bandakademiet
Bandakademiet i Roskilde har fra
Kulturministeriet fået status som nationalt
opdrag. Bandakademiet er et ambitiøst
karriere- og talentudviklingsprojekt for
bands og solister, der skriver deres egen
musik. Målgruppen er de bedste upcoming
bands og solister i Danmark som har
potentiale, vilje og ambitioner. Målet er at klæde bands
og solister på til at få det bedste ud af deres
karrieremuligheder, både i og uden for Danmark. Et
forløb på Bandakademiet består af skræddersyede og
individuelle forløb og input. Derudover holder
Bandakademiet en række arrangementer for at styrke og
udvikle det lokale og regionale vækstlag. Kulturgruppen
har afsat samlet 1.6177.000 kr. i tilskud i perioden 2012
– 2014. Kulturministeriet yder i samme periode et tilskud
på samlet 1.150.000 kr.
www.bandakademiet.dk

KUNSTREJSEN er udviklet i samarbejde
mellem Museet for Samtidskunst, Odsherreds
Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum.
Kunstrejsen er et undervisningstilbud til
grundskolens mellemtrin (4.-6.klasse), som
tilbydes til alle skolerne i Kulturregion Midtog Vestsjælland. Børn møder den
professionelle kunst på museerne formidlet af
fagfolk. Samtidig får de mulighed for at komme tættere
på kunstbegrebet og afprøve sig selv kreativt. Eleverne
får viden, erfaringer, oplevelser, bliver fortrolige med
kunstmuseerne, og får et indblik i kulturregionens
kulturliv. Projektet kører i 2012, 2013 og 2014 og støttes
af Kulturregionen, Region Sjælland og Kulturministeriet
med hver 510.000 kr.
www.kunst-rejsen.dk

Forfatterskolen for unge
Forfatterskolen for unge i
Kulturregion Midt– og
Vestsjælland er et tilbud til
unge mellem 14 – 18 år.
Undervisningen foregår over 3 semestre med et
internatkursus i efterårsferien 2013. Der er en
forfatterskoleafdeling i hver af de 8 kommuner.
Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i
Kulturregionen. Eleverne bliver undervist på deres
lokale bibliotek en gang om ugen af en professionel
forfatter, ligesom der inddrages gæstelærere.
Målet er dels at give de unge en naturlig vej ind i
litteraturen, gøre dem fortrolige med biblioteker,
bøger og litterær dannelse, dels at understøtte
unge med et decideret digterisk talent.
Kulturgruppen har afsat 700.000 kr. til
Forfatterskole for unge i 2013 og 2014. Projektet
har modtaget støtte på 300.000 kr. fra
Kulturministeriets Huskunstnerordning.
www.forfatterskolenforunge.wordpress.com/

Kunstdage i Pinsen
I 7 af Kulturregionens kommuner arrangeres åbne
gallerier, værksteder m.v. hvert år i Pinsen. Der
udarbejdes fælles folder og der annonceres fælles i
de landsdækkende aviser. Kunstdage i Pinsen har
op mod 200 deltagende kunstnere, gallerier m.v.
Kulturgruppen støtter med 50.000 kr. pr. år.

