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Forfattertalenter, animationsfilm
og fortiden i levende billeder
får kulturregion-støtte
Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland støtter til udgangen af 2018
tre kulturprojekter med udgangspunkt i indsatsområderne ”Børn, unge og
udsyn” og ”Kulturarv og Identitet” med 2,6 mio. kr.
Middelalderbygningen voldstedet Næsholm ved Højby i Odsherred og andre attraktioner vil
kunne genopstå som levende steder ved hjælp af moderne teknik og programmering og dermed
øge kultur- og historieforståelsen om fortiden på bl.a. de sociale medier. Fremstillingen af
animationsfilm skal udvikle kreative kompetencer hos børn og unge, og talentfulde unge
skribenter skal have mulighed for at gå videre på et forfattergrundkursus for at kunne fortsætte
med en litterær uddannelse og karriere.
Det er ingredienserne i de tre projekter i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af de
otte kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse, Sorø, Ringsted og Roskilde,
som Kulturgruppen netop har besluttet at støtte med til sammen 2,6 mio. kr. frem til udgangen
af 2018. Støttebeløbet udgør op til halvdelen af projekternes budget, da projekterne også skal
finansieres på andre måder, fx gennem fonde.
Kulturgruppen havde afsat 2,9 mio. kr. til udvikling af nye større projekter inden for aftalens to
indsatsområder – Børn, unge og udsyn samt Kulturarv og Identitet, og har valgt at støtte tre
blandt seks indkomne projekter på et møde i april.
To af projekterne har afsat i indsatsområdet ”Børn, unge og udsyn”, nemlig et projekt for et
Forfattergrundkursus over to år for særlige talenter mellem 16 og 25 år samt Forfatterskole for
12-16-årige unge og et nyt undervisningstilbud om film og animation, mens Museum
Vestsjællands projekt ”Middelalderen genfødt med augmented reality” har udgangspunkt i
”Kulturarv og Identitet”.
- Vi har haft den glæde at få præsenteret i alt seks forskellige, spændende projekter, som alle
har nogle gode projektbeskrivelser, og vi har i Kulturgruppen prioriteret og valgt de tre
projekter, vi mener har den største vægt, relevans og kvalitet og som harmonerer godt med
kulturaftalens to indsatsområder.
Samtidig er projekterne alle tre med til at understøtte børn og unges udvikling og sætte
Kulturregionen på landkortet både i forhold til vor rige kulturarv og formidling af middelalder og
i forhold til kommunernes ønsker om at være attraktive bosætningskommuner, siger formand
for Kulturgruppen, Anders Nielsen, Slagelse Kommune.

Forfattertalenter skal fremmes
Projektet ”FGK Midt- og Vestsjælland og Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland 20162018” har et budget på 2,6 mio. kr. over to år og omhandler dels en forfatterskole i Roskilde,
Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner. Forfatterskolen er en videreførsel af de
forfatterskoler, som blev etableret i 2012, og henvender sig til 12-14-årige og foregår ved
bibliotekerne i Roskilde, Korsør, Kalundborg, Holbæk og Asnæs. Dels etablering af et FGK – et
forfattergrundkursus – for særlige talenter fra 16-25 år. Grundkurset starter som et toårigt
forløb, som skal kvalificere eleverne til optagelsesprøve på litterære uddannelser som
Forfatterskolen og Forfatterskolen for Børnelitteratur.
Animationsfilm
Projektet om film og animation skal foregå i alle otte kommuner med Kalundborg som
tovholderkommune og fremme talentudvikling og vækstlaget til ungdomsuddannelser som
Billedkunstnerisk Grundkursus og medie- og filmlinjer på gymnasier. Projektet, hvis budget er
1.020.000 kr., skal være et undervisningstilbud, hvor eleverne får mulighed for at arbejde og
eksperimentere med animationsfilm som genre og er bl.a. inspireret af Viborg Kommune, som
har en af de bedste animationsskoler i verden, The Animation Workshop, og i dag har 35
animationsvirksomheder.
Levendegør middelalderen
Det tredje projekt er forankret hos Museum Vestsjælland og skal gennem moderne teknik
medvirke til at gøre kulturregionen til Danmarks centrum for formidling af vikingetiden og
middelalderen. Seks lokaliteter skal i første omgang levendegøres og anvendes på museets
udstillingsplatforme, hvor brugerne vil kunne uploade en applikation og derigennem nærmere
udforske stedet fra en bærbar enhed som iPad eller iPhone eller pc.
De seks fyrtårne er Antvorskov Kloster i Slagelse, Sunesønnernes Mølledige og vandmøllen i Sorø,
Kalundborgs Vestborg i Kalundborg, Vor Frue Kirke i Holbæk, voldstedet Næsholm i Odsherred
og Ringsted Kloster. Der kan komme flere til.
Projektet koster i alt 4,6 mio. kr., hvoraf Kulturgruppen støtter med 600.000 kr.
Der er tale om et pilotprojekt med anvendelse af en ny og banebrydende teknologi, som
henvender sig til en stribe samarbejdspartnere, herunder det finske projekt Miracle og firmaet
CTRL entertainment med forskere fra Turku Universitet.
Yderligere oplysninger
Formand for Kulturgruppen, Anders Nielsen, Slagelse Kommune, 58 37 46 80
Kulturkonsulent Bent Holmegaard Hansen; bhh@odsherred.dk, 59 66 64 03
Kulturchef Eva Ormstrup; evobe@odsherred.dk, 24 98 97 44

Det finske firma CTRL Entertainment skal medvirke ved levendegørelsen af de seks
udvalgte middelalderlokaliteter.

