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Forord
Et rigt kulturliv er en vigtig brik i et velfungerende samfund. Kultur er med til at danne 

os som samfund, i fællesskaber og som individer. Kulturen skal forankre og forandre. 

Forankringen sker blandt andet gennem vores historie og traditioner. Forandringen sker 

både generelt på samfundsplan men også specifikt i hvert enkelt af os. Vi forandrer os 

gennem mødet med kulturen og de fortællinger, vi skaber, oplever og deltager i. 

Der skal være en balance mellem det at bevare det etablerede og give plads til fornyelse. 

Nogle gange skal man satse og springe ud på dybt vand, men det er vigtigt også at have 

øje for at gribe de lavthængende frugter og styrke og videreudvikle de kulturelle grundsten, vi allerede har. 

I Skive Kommune blomstrer kulturen. Vi har professionelle institutioner og kulturaktører, og vi har et rigt og varie-

ret foreningsliv indenfor det kulturelle område. Vi samarbejder på kryds og tværs, hvor det giver mening. FN’s 17 

Verdensmål er tænkt ind som en integreret del af hvert enkelt indsatsområde.

Skive Kommunes kulturpolitik er blevet til i et samarbejde mellem kommunens borgere, kulturinstitutioner, foreninger og 

forvaltningen. Alle har haft mulighed for at komme til orde – det er også en del af kulturen på vores egn. Input, tanker 

og ideer er sammenskrevet af Kultur- og Familieforvaltningen. Tak til alle, der har bidraget til politikken. Også en stor 

tak til kommunens kulturaktører, professionelle og frivillige, der står bag de imponerende mange kulturelle aktiviteter, 

og til de mange trofaste borgere, der deltager i og bakker op om egnens kulturliv.

Bent Dyrberg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Skive Kommune, Kultur & Fritid
Torvegade 10
7800 Skive

Kulturpolitik 2020-2023
Illustrationer: Tumblehead
Layout: Cecilie Kofoed
Tryk: Lasertryk
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Indledning
Kulturpolitikken ’Kultur med vilje 2.0’ er bygget på grund-

stenene af den forrige kulturpolitik og er en revision af 

denne. Der holdes fast i viljen til kulturlivet i samarbejde 

med kulturaktører, professionelle og frivillige.

Kulturpolitikken skal leve

Kulturpolitikken er inddelt i fem indsatsområder, og hvert 

område indeholder en række målsætninger og konkrete 

forslag til, hvordan målsætningerne kan integreres og 

efterleves.

Kulturpolitikken skal bidrage til Skive Kommunes udvikling 

i samspil med kommunens øvrige politikker og konstitue-

ringsaftale. Politikken vil gennemgå en løbende evaluering 

og justering. Én gang årligt inviterer Kultur og Fritid 

relevante politikere, repræsentanter fra de kommunale 

kulturinstitutioner og Kulturelt Samråd Skive til at holde 

en statusopgørelse over, hvorvidt arbejdet med politikken 

er på rette vej.

Inden denne politik udløber, vil der foregå en grundig evalu-

ering, og iværksættes en proces mod en ny kulturpolitik. 

Den årlige statusopgørelse og den endelige evaluering har 

til hensigt at yderligere kvalificere det fremtidige arbejde 

med kulturen i Skive Kommune.

Kultur der bidrager til bæredygtig udvikling

Skive Kommune ønsker, at arbejdet med kultur naturligt 

integrerer en bæredygtig tilgang, hvor der især arbejdes 

med FN’s 17 Verdensmål og kommunens brand RENT LIV.

På næste side præsenteres de af FN’s Verdensmål, der 

især anses for at være en del af arbejdet med kultur i 

Skive Kommune. Verdensmålene skal derfor læses ind i 

alle indsatsområder, hvor de ligger implicit i det kommende 

arbejde. Der opfordres til, at målene bæres in-mente ved 

gennemlæsningen af hele politikken.

Kulturens flagskibe og dannelse

Ved dannelse forståes, at kulturelle indtryk 

giver viden, færdigheder og holdninger til 

en fælles referenceramme indenfor historie 

og kultur. Det er kulturen, der danner, og 

kulturpolitikken skal skabe rammerne for 

dannelsen.

Flagskibe er, i denne kulturpolitik, de 

kulturelle aktører i Skive Kommune, som 

står særlig stærkt i det kulturelle landskab. 

Som flagskib følger en forpligtelse til at gå 

forrest og bidrage til den videre udvikling 

af kulturlivet.
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3: Kultur i tværfaglige sammenhænge, og på tværs af forvaltnin-

ger, kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel.

4: Skive Kommune ønsker en egn med gode kulturelle undervis-

ningstilbud, hvor kreative udtryksformer og talenter udvikles.

8: Der skal sikres et bredt udbud af kultur på Skiveegnen bl.a. 

gennem et stærkt samarbejde med interessante aktører, så 

kommunen er attraktiv at arbejde og bosætte sig i.

9: Kulturen kan bidrage til at styrke kreativiteten, dyrke innova-

tive ideer og forstærke entreprenørånden på Skiveegnen.

10: Kultur skaber identitet og forståelse, og bidrager til at 

styrke relationer og mindske sociale uligheder. I Skive Kommune 

understøttes en bred palette af kulturelle tilbud, så alle uanset 

forudsætninger har mulighed for at deltage.

11: Kunst og kultur kan bidrage til byudvikling, byplanlægning, 

sammenhold og inddragelse.

16: Kommunen skal sikre ansvarlige og gennemsigtige instituti-

oner. Foreninger og kulturfællesskaber skal sikre inkluderende, 

deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser.

17: Kulturelle partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt kan 

være med til at understøtte nye fællesskaber og løfte projekter, 

som ellers ikke ville være mulige.
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#1 Kulturpolitikken skal understøtte aktive miljøer
… der motiverer og styrker skabertrangen

Aktive kulturelle miljøer er positive fællesskaber 

med fysiske rammer og netværk, som kan bringe 

kompetencer i spil, motivere, skabe trivsel og 

bidrage til at tage aktivt ansvar som borger. På Skiveeg-

nen er der mange aktive miljøer indenfor kulturhistorie, 

scenekunst, billedkunst, litteratur, dans og musik. Skive 

Kommune ønsker et særligt fokus på udvikling af rammer, 

målgrupper og indhold med etableringen af netværk og 

nye faciliteter, hvor det er muligt for alle aldersgrupper, 

med vidt forskellige kompetencer, at udforske, udfordre 

og udfolde sig i inspirerende værksteds- og udstillingsfa-

ciliteter.

I hele Skive Kommune skal mødesteder skabe rammer 

for nye idéer, styrke skabertrangen og forstærke egnens 

entreprenørånd. Der skal eksperimenteres og samar-

bejdes, også på tværs af aldersgrupper, for at stimulere til 

nye veje i de aktive kulturmiljøer. Specielt skal opmærk-

somheden rettes mod de unge, så deres interesser i højere 

grad inddrages, når der udvikles nye aktiviteter. Skive 

Kommune vil skabe endnu bedre vilkår for den kreative 

udfoldelse og udvikling. Dette vil foregå i samarbejde med 

blandt andet de kulturelle institutioner, Kulturelt Samråd 

Skive og alle aktører indenfor kulturområdet.

“Kulturen skal danne fundament for kreative 
mødesteder, hvor nye idéer og samarbejder 

opstår og vokser. Det medfører ikke blot 
nyt blod til kulturen selv, nye oplevelser for 
publikum og de involverede - men bidrager 
også til social trivsel, personlig udvikling og 

værdifuld læring”

- Citat fra Borgermødet
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Skive Kommune vil
• støtte ideer og ønsker til udvikling af værksteds- og udstillingsfaciliteter.

• støtte ideer og ønsker til udvikling indenfor kulturhistorie og af kunstarterne drama, dans, musik, litteratur og 

billedkunst.

• have særligt fokus på kulturskoletilbud og muligheder for kreativ udfoldelse, samt børn- og unges iværksætterlyst 

og talentudvikling.

• have fokus på synlig og udfordrende kunst af høj kvalitet i det offentlige rum.

Det opnås ved
• at rådgive projektgrupper, der har til formål at videreudvikle, eller skabe nye, kreative rammer.

• at støtte aktiviteter omkring en billedskole - fra barn til senior.

• at fremme undervisningstilbud omkring drama i samarbejde med relevante partnere.

• at gøre nye initiativer opmærksomme på muligheden for startstøtte og rådgivning gennem kultur- og 

aktivitetspuljerne.

• at tilbyde et overblik over kulturelle aktører til gavn for nye samarbejdsrelationer.

• at Billedkunstrådet inddrages i forbindelse med opgaver vedrørende kunstværkers placering eller omplacering i 

det offentlige rum.
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Vidste du at: 

Børnekulturnatten er en kontaktskabende oplevelse 

mellem børn og kultur, fordi kulturnatten præsente-

rer børn for forskellige områder af kulturlivet.

Vidste du at:

Drivhuset arbejder på at lave pop-up arrangementer 

fra en campingvogn, der gør det muligt at stille op 

et hvilket som helst sted og optræde med musik, 

lyrik, m.m. så nye målgrupper kan møde kulturen i 

uventede og nye rammer.

#2 Kultur skal være relevant for flere
… fordi kultur styrker dannelse

Kulturpolitikken skal sikre kunst og kultur, der 

udfordrer og skaber deltagende medborgere. 

Skive Kommune ønsker, at kulturen skal være 

relevant for flere, og give oplevelser der inspirerer, danner 

og skaber nysgerrighed. Kulturen skal støttes, så den 

fremadrettet bliver mere vedkommende, når ud til nye 

brugere og fungerer som brobygger i møder på tværs af 

forskelligheder, interesser, og aldersgrupper.

Skiveegnens kulturaktører skaber aktiviteter og fælles-

skaber, men der er borgere i kommunen, der endnu ikke 

benytter de mange kulturelle tilbud. Kulturpolitikken skal  

derfor understøtte kulturaktiviteter, der bidrager til at 

engagere og danne kommunens børn og unge, fordi kultur 

kan skabe grobund for kreativ udvikling og nye fælles-

skaber.
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Skive Kommune vil
• målrettet arbejde med at engagere nye målgrupper i de kulturelle miljøer og tilskynde samarbejde mellem 

forskellige kunstarter.

• prioritere og bidrage til udviklingen af et bredt og varieret kulturliv, herunder sørge for at kulturen leverer tilbud, 

som er vedkommende for kommunens borgere, så nysgerrigheden vækkes.

• bruge kulturen til at bygge bro mellem forskellige målgrupper og interesser.

• udvikle og styrke samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger og indgå i tværfaglige indsatser, da kulturen 

kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer indenfor f.eks. sundhed, bosætning og integration.

Det opnås ved
• at kommunens kulturinstitutioner og andre kulturaktører opsøger og afsøger nye muligheder for at komme flere 

borgere i møde.

• at styrke samarbejdet om nye midlertidige kulturoplevelser, f.eks. pop-up kunst, musik og scenekunst, der 

møder borgerne, hvor de mindst venter det.

• at kommunen bakker op om og tilbyder økonomisk støtte til udvalgte initiativer, der vægter nye målgrupper.

• at understøtte møder mellem skoler, dagtilbud, klubber og udøvende kunstnere, f.eks. via initiativer som 

Huskunstnerordningen og LegeKunst.

• at skabe bedre vilkår for billedkunstundervisning bl.a. gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, 

samt samarbejde om forløb indenfor kunst og kultur til skole- og dagtilbud, f.eks. via SkiveDNA.

• at tilstræbe en yderligere eksponering af Skive Museums store kunstsamling, så den bliver mere tilgængelig.
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#3 Kulturpolitikken skal styrke sammenhængskraften 
… fordi kultur styrker fællesskab og samarbejde

Kunsten og kulturlivet skal være med til at styrke 

den lokale tilknytning og sammenhængskraft. 

Det kan ske i fællesskabet i lokalområdet og i 

projekter og samarbejder på tværs af kulturelle aktører 

i kommunen. Kulturpolitikken vil understøtte, at frivil-

lige, foreninger, kulturaktører og institutioner også aktivt 

arbejder med involverende kulturaktiviteter og oplevelser, 

der øger bevidstheden om tilknytning og samhørighed 

indenfor kommunens grænser.

Kunst og kultur skal også være med til at forbinde Skive-

egnen med omverdenen til inspiration for kulturlivet i 

kommunen. Sammenhængskraft og samarbejde skal 

være udgangspunkt for større og stærkere projekter, som 

også går på tværs af kommune- og landegrænser. Skive 

Kommune skal indgå aktivt i kulturelle samarbejder, hvor 

egnens kulturelle styrker vises for omverdenen, samtidig 

med, at egnen nyder gavn, og inspireres, udefra.

“Når vi samarbejder om kulturen, skaber vi 
engagement, stolthed og danner det fælles 
grundlag, så vi sammen kan skabe noget 

større”

Citat fra Borgermødet
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Skive Kommune vil
• udbygge nuværende kulturelle samarbejder på tværs af aktører, aldre og geografi.

• drage nytte af de fællesskaber, der indgås i, og inddrage lokale aktører til fortsat læring og udvikling.

•  støtte nye tværgående samarbejder.

• styrke kendskabet mellem aktører for at fremme samarbejde og løfte projekter, som ellers ikke ville være mulige.

• støtte op omkring brugerdrevne fællesskaber, som styrker den lokale forankring.

Det opnås ved
• at kommunen deltager aktivt i kulturelle fora, som arbejder regionalt, nationalt og internationalt.

• at afsætte midler til udvikling af tværgående kulturelle samarbejder og hermed skabe grundlag for at afholde 

større kulturelle arrangementer.

• at støtte op om møder mellem kulturaktører, frivillige og foreninger.

• at lade de kommunale institutioner gå foran og tage initiativ til at styrke tværgående samarbejder, der fremmer 

kulturpolitikkens ambitioner.

• at Skive Kommunes kulturinstitutioner samarbejder indenfor f.eks. skole- og dagtilbud-, social-, sundheds-, 

bosætnings-, integrations- og beskæftigelsesområdet.

• at understøtte nye samarbejder og partnerskaber mellem kulturaktører og erhvervsliv.

• at gøre det lettere at understøtte de frivilliges initiativer på kulturområdet.

• at Kulturelt Samråd Skive er bindeled mellem de kulturelle foreninger og institutioner og tilbyder rådgivning, 

workshops, netværksmøder og kulturprisuddeling.

• at Skive Kommune aktivt bidrager til fortællingen om egnen, dens kultur og kulturhistorie og sætter fokus på 

kulturens mangfoldighed i et tæt samarbejde med Destination Limfjorden.
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Vidste du at:

Skive Kommune deltager i BUM, som er et netværk 

for børne- og ungekultur i Region Midtjylland, hvor 

der arbejdes for at sikre alle børns ret til at møde 

kunst og kultur.

Vidste du at:

Dansk Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening 

(DUBAL) har hjemme på Cirkusfabrikken og bidrager 

til at udbrede og opstarte cirkus og cirkusgrupper i 

hele Danmark.

Vidste du at:

Skive Musikskole deltager i et samarbejde med 

Holstebro, Viborg og Herning omkring MGK MidtVest 

(Musikalsk Grundkursus)

Vidste du at:

Skive Kommune deltager aktivt i kultursamarbej-

der gennem en europæisk kulturpolitik, en regional 

kulturpolitik og en kulturaftale mellem syv kommu-

ner i Midt- og Vestjylland

Vidste du at:

Kulturelt Samråd Skive fungerer som paraply for de 

kulturelle aktører og foreninger. Med en øget aktivi-

tetspulje ydes der startstøtte og sikrer nyskabende 

aktiviteter.

Vidste du at:

Skive Museum har en enestående samling af kunst 

fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Museet 

arbejder desuden på tværs af kommunegrænser om 

udstillinger, events og vidensdeling.

Vidste du at:

Skulpturlandsby Selde har deltaget i mange samar-

bejder på tværs af regionen med f.eks. Aarhus 

Kunstakademi og Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

Selde besøges hvert år af mange arbejdende kunst-

nere og kunstinteresserede.

Vidste du at:

Skivemødet sætter fokus på et Danmark i balance og 

livet, der leves uden for de større byer. Alt for meget 

fokus er rettet mod det, vi ikke har, og derfor fokuse-

rer Skivemødet i stedet på alle de fantastiske ting, 

vi har i Midt- og Vestjylland. Skivemødet blev opret-

tet i 2017 af Branding Skiveegnen med omkring 100 

lokale og regionale virksomheder.
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#4 Kulturen skal styrke egnens identitet 
… og kulturens flagskibe skal udgøre egnens kulturelle rygrad

Kulturen skal fremme udviklingen af den lokale 

bevidsthed og identitet, og derved styrke stolt-

heden af Skiveegnen. Det er vigtigt, at borgere 

i Skive Kommune møder det, egnen er rundet af og det, 

der er særligt for den tid, vi lever i nu. Alle bidrager til at 

fortælle historien om alt det, Skiveegnen kan og har.

Skiveegnen rummer en række stærke kulturelle flagskibe, 

og et bredt udbud af lokale initiativer indenfor kunst, 

kultur, musik, artisteri og drama, der tilsammen udgør 

egnens kulturelle rygrad. Kulturpolitikken skal være med 

til at skabe gode vilkår, så de kulturelle flagskibe kan 

udfolde sine potentialer og blive endnu tydeligere i det 

nationale kulturelle landskab. Flagskibene har en særlig 

forpligtelse til at formidle egnens kultur og kulturarv med 

udgangspunkt i den styrke og DNA, der former egnen.
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Skive Kommune vil
• arbejde særligt med at synliggøre udvalgte flagskibe, som skal styrke egnens identitet indenfor kunst, kultur, 

musik, artisteri og drama.

• styrke de historiske steder, der repræsenterer Skiveegnens kulturarv.

• understøtte mødet mellem kommunens borgere og egnens kulturelle flagskibe, så flere kan bidrage til at fortælle 

historien om, hvad Skiveegnen kan og har.

• understøtte netværk, der skaber udvikling af kulturelle initiativer.

Det opnås ved
• at understøtte musikken ud fra det fremtrædende spor, som den rytmiske musik har sat på Skiveegnen.

• at der arbejdes for en anerkendelse af Knudeklint på Fur under UNESCO Verdensnaturarv for unikke 

naturseværdigheder.

• at understøtte det kulturhistoriske område, hvor især Jenle og Spøttrup Borg skal udvikles og styrkes, samt 

indgå stærkere i oplevelsesøkonomien.

• at indarbejde de kulturelle flagskibe i en turismemæssig sammenhæng, i samarbejde med Destination Limfjorden.

• at arbejde for en selvejende institution omkring Jenle, og hermed styrke den litterære kulturarv, som er en af 

Skiveegnens mest værdibærende flagskibe.

• at understøtte en fortsat udvikling af Ørslev Kloster som et aktivt kulturelt samlingssted.

• at bidrage til at kunstområdet i højere grad kan udnytte sine potentialer, herunder Skive Museums enestående 

samling af kunst fra midten af 1800-tallet og frem til i dag.

• at bidrage til udviklingen af lokale kulturelle initiativer og sammenslutninger indenfor kunst, kultur, musik, 

artisteri og drama.
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Vidste du at:

Fur Museums enestående samling af 55 millioner år 

gamle fossiler fra moleret er af international klasse, 

og netop moleret er på Unescos tentativliste for at 

blive anerkendt på UNESCOs Verdensarvsliste. Med 

de potentialer, der ligger i de særlige geologiske 

formationer på Fur, vil der alternativt være mulig-

hed for at etablere Geopark Fur som del af UNESCO 

Global Geoparks og European Geopark Network.

Vidste du at:

Spøttrup Borg fungerer som museum og turistat-

traktion. Om sommeren er der levendegørelser, 

markeder og nogle år afholdes drabelige ridder-

kampe med international deltagelse. Spøttrup 

rummer et stort potentiale for yderligere opmærk-

somhed, hvor den bringes endnu længere frem i 

danskernes bevidsthed.

Vidste du at:

Den litterære kulturarv på Skiveegnen hviler i særlig 

grad på Jeppe Aakjærs værker, der især retter 

opmærksomheden mod de samfundsmæssige sociale 

uligheder. Værkerne er særligt relevante i forhold til 

den forsatte udvikling af det danske demokrati og 

især indsatsen i Skive Kommune indenfor FN’s 17 

Verdensmål. Jeppe Aakjærs forfatterskab knytter sig 

stærkt til egnen og især Jenle, der nu er omdrej-

ningspunkt for Danmarks største litteraturselskab, 

og de årlige Jenlefester.

Vidste du at:

Kulturcenter Limfjord og Skive Teater varetager 

den brede del af kulturen med mange kulturelle 

aktiviteter til en stor målgruppe. Her præsenteres 

kommunens borgere for den professionelle kunst og 

kultur.

Vidste du at:

Ørslev Kloster er et af Nordens ældste refugier, 

hvis historie rækker helt tilbage til sidste halvdel 

af 1100-tallet. Bag de tykke mure kan alle med et 

arbejdsprojekt få ro til fordybelse, mens der på andre 

tidspunkter åbnes, så stedet indbyder til kulturelle 

oplevelser for alle interesserede og bidrager stærkt 

med kulturtilbud i kommunens østlige del.

Vidste du at:

Musik er omdrejningspunktet, når mennesker strøm-

mer til Skive Festival, Sundsøre Festival, Skive 

Handicap Festival og en række mindre musikfesti-

valer – for ikke at tale om koncerter i Kulturcenter 

Limfjord, Skive Theater og Drivhuset.

Vidste du at:

Kulturhusbåden Aakanden giver alle borgere mulig-

hed for at gennemføre kulturelle arrangementer. Det 

kan eksempelvis være musik, fremvisninger, teater, 

udstillinger, foredrag, naturaftener eller gourmet-af-

tener med lokale fødevarer i fokus.

15



16

#5 Kulturpolitikken skal styrke kulturens synlighed
… fordi kommunikation forbinder, tiltrækker og oplyser

Kommunikation er blandt de vigtigste værktø-

jer, når fokusområderne i kulturpolitikken skal 

understøttes. Kommunikation skaber fællesskab 

indadtil og synlighed udadtil, og fortæller en kollektiv 

historie om aktive kulturmiljøer, tværgående samarbejder 

og kulturelle flagskibe, der sammen skaber udvikling og 

sammenhængskraft i kommunen. Her er kommunikation 

ikke blot synliggørelse og markedsføring, det er også det 

gode samarbejde, den spændende oplevelse, det givende 

netværk og den positive fortælling.

Der skal være en bevidst øget indsats for at udbrede 

kendskabet til kulturlivet, og hvordan man finder frem 

til kulturudbuddene, f.eks. i samarbejde med turismens 

aktører og bosætningsindsatser, så det både kommer 

kommunens borgere og gæster til gode.

Kulturen på Skiveegnen skal også vises og synliggøres for 

gæster fra ind- og udland for at skabe yderligere vækst 

og interesse for egnens kulturelle kvaliteter. Det drejer sig 

om at skabe historier og fortællinger, som alle danskere 

kender og dermed øge tiltrækningskraften til området.
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Skive Kommune vil
• sikre egnens borgere og gæster et overblik over og et øget kendskab til kulturlivet på Skiveegnen gennem en 

entydig kommunikationsplatform.

• bidrage til sammenhængskraften på Skiveegnen ved at fremhæve gode historier om begivenheder og projekter, 

som understøtter kontinuerlige indsatser omkring fællesskab, tværgående samarbejder og samskabelse.

• styrke ejerskab, engagement og fællesskab i kulturlivet blandt kulturbrugere og aktive kulturaktører. Det skal 

være nemt at møde netop den aktør, der deler ens interesser.

• forsøge at skabe en interesse, så kommunens kulturaktører og borgere er med til at fortælle de gode historier 

fra kulturlivet og støtter op om egnens identitet.

Det opnås ved
• at koordinere Skive Kommunes forskellige markedsføringsindsatser, så effekten øges.

• at bidrage til et tæt samarbejde med Destination Limfjorden om synliggørelse af Skive Kommunes attraktioner 

og kulturtilbud.

• at den overordnede markedsføring af kulturudbuddet styrkes af den fælles platform, Skiveportalen, som i større 

grad skal være det foretrukne sted at få overblik over kultur- og fritidsarrangementer samt kultur- og fritidstilbud 

for børn og voksne i foreningsøjemed.

• at øge kommunikationsindsatsen på relevante platforme, både digitale og analoge.

• at tilbyde et overblik over de markedsføringskanaler og lokale medier, som kulturaktører kan anvende i 

markedsføringen af deres arrangementer (f.eks. Skiveportalen, infotavler, lokalmedier, plakatstandere, m.m.).

• at tilbyde kompetenceudvikling til kulturaktører og foreninger i markedsførings- og kommunikationsværktøjer på 

både praktisk og strategisk niveau gennem bl.a. Kulturelt Samråd Skive.

•  at gøre Skiveportalen mere turistvenlig ved f.eks. at have flere sprogfunktioner.

• 
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Idékatalog

Idekataloget består af ideer, der er opstået i løbet 

af udarbejdelsen af kulturpolitikken. Ideerne er 

noteret i løbet af efteråret 2019 fra borger- og 

styregruppemøder, samt respons fra kulturelle insti-

tutioner, foreninger og andre frivillige undervejs i 

processen. Ideerne er uforarbejdede skitser til inspi-

ration til konkrete initiativer i kulturlivet.
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#1
• Kreativt hus/værksted/udstilling med fællesrum, hvor der er plads til alle. Der skal være mulighed for at det 

kan blive stort, men starte i en lidt mindre udgave- visionen skal dog være stor. Åbent værksted- gerne i rå 

lokaler. Udnytte eksisterende bygninger, evt. hvor der samtidig er aktivitet fx Hal A. Der skal være mulighed 

for at ”larme” med fx motorsav eller lign.

• Synlig kunst i det offentlige rum, og turde tænke anderledes ift. hvad vi sætter i det offentlige rum, men 

kvalitet over kvantitet. Vise vores identitet gennem synlig kunst. Det skal være spændende og udfordrende

• Lad flere vide at vi har et billedkunstråd, og lad dem møde andre kunstinteresserede til en snak om hvordan 

vi tør udfordre byrummet ift. Kunst, men på en måde, hvor vi bevarer kvaliteten

• Kunstnerhold på rundtur med diverse kunstarter på fx skoler og klubber. Kunstnerhold skal inspirere børn 

og unge til at arbejde kreativt rundt i kommunen, få flere børn og unge til at interessere sig for kunst/kultur

• Cirkusfabrikken kan bruges lokalt, nationalt og internationalt

• Samarbejde på tværs af kunstarter. Bedre samarbejde på tværs, samt inspirere og hjælpe hinanden

• Kunsthal i Skive som skal være katalysator for det der sker lokalt inkl. Billedskole/ musik/ lyrik/teater. Fælles 

roterende information og udstilling – så man ser hvad andre kan. For alle aldersgrupper, dog primært fokus 

på børn og unge. Det skal organiseres på tværs af lokale initiativgrupper

• Foreningssynergi i Salling -Kulturelt Samråd skal facilitere koordineringen af kulturinitiativer i Salling

• Foreninger skal gennemtænke, hvordan man skaber en juniorkultur i foreningen

• Foreninger skal invitere hinanden til møder for at øge kendskab til aktiviteter og fremme samarbejde

• Oprettelse af en spontanitetspulje: En pulje, hvor man hurtigt og effektivt kan søge om mindre beløb til 

kulturarrangementer og aktiviteter

• Revyer og andre af den type aktiviteter, som gør det spændende at være en del af et samfund

• Drivhuset må gerne samarbejde med andre tilbud til unge udover musikken

• Bedre muligheder for cirkus året rundt

• Forsamlingshuse/ kulturhuse bør støttes mere aktivt hvis man gerne vil arrangere f.eks. foredrag, 

teaterforestillinger og kulturelle arrangementer

• Bruge tomme lokaler i gågaden til aftenskole/kreative tilbud - f.eks. Frederiksgade som Kultur/cafegade.

• Kulturhusbåden Aakanden som café, spillested og udstillingsplatform med åbent dagligt i sommerhalvåret og 

f.eks. søndag om vinteren
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• Udnytte Rådhuspladsen, eller P- pladsen ved teatret, eller pladsen mellem biblioteket og Den Blå Diamant, 

eller Selchaus Gård eller havneområdet

#2
• Der skal skabes nysgerrighed i skoler/institutioner, så vi lærer at bruge vores kreativitetssans. Samarbejde 

kan inkludere skole- og dagtilbud, ungdomsuddannelser

• Tilbyde hobby/kreative skoler fx i samarbejde med Krabbesholm Højskole, efterskoler og Seminariet

• Pop Up- kultur på uventede steder- Fx musik eller kunst i uventede miljøer- åbne op så kulturen når ud til 

flere og til folk der ikke i forvejen interesserer sig for kultur

• Skabe en Kultur”skole” – et subkulturhus, hvor man kan gå til drama, musik, billedkunst, forfatterskab

• Afholde musik-camp

• Gøre det muligt at afprøve foreninger, fritidsaktiviteter, så man inviteres ind uden forudgående medlemskab

• Skabe konkrete samarbejdsaftaler på tværs af alt f.eks. alder, sociale skel, demografi, geografi

• Fast forpligtet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner

• Kultur som mangfoldighed og på tværs af alle aldersgrupper med det formål at udvikle fællesskaber og 

horisonter 

• Mere kultur ind i skoler og institutioner for at fremme talenter og styrke de kreative evner med det formål at 

skabe et godt fundament for den enkelte. 

• Kulturvandring, guidede ture, Pilgrimsvandring i Salling og ved fjorden, sejle med stedkendte guider, evt. i 

samarbejde med Museum Salling, Jenle, Destination Limfjord

• Vi skal satse på vores beliggenhed ved vandet, havnene og bæredygtighed, natur og miljø (tænk RENT 

LIV) 

• Fokus på litteratur: Skrive, læse, foredrag, digte, diskussion, oplysning, museer

• at Kulturelt Samråd Skive klæder kommunens kulturelle foreninger på, så de henvender sig til eksisterende 

og nye målgrupper

• At der oprettes en særlig rullende ”kulturbus”, som kan køre rundt i hele kommunen, og som kan bestilles 

efter behov til forskellige arrangementer

• Uddanne børnekulturpiloter: børn uddannes som guider for andre børn til kulturlivet

#3
• Kulturnat for voksne. Foreninger byder selv ind, koncept kendt fra børnekulturnatten og kulturnætter andre 
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steder med det formål at blive præsenteret for udpluk af kommunens kulturliv

• Bruge nye åbne muligheder ved åen og havne. Aktiviteter på vandet fx koncerter på en båd i fjorden 

sejlklubrally

• Mere kultur ved de enkelte kulturelle arrangementer- Fx ved musikarrangementer udstiller kunstnere 

billeder, skulpturer mv. – bred målgruppe, kulturen skal være for alle- også dem, der ikke kommer til 

kulturarrangementer i dag. Formålet er at kunsterne og kulturudøvere kommer til at arbejde sammen på 

tværs og at der derved opstår noget spændende. At borgere oplever det spændende og uventede, der sker, 

når flere former for kultur spiller sammen

• Kultur som gør en del ud af de grønne visioner

• Danne foreningssynergi i Salling fx ved at Kulturelt Samråd faciliterer koordineringen af kulturinitiativer 

i Salling. Det skal gennemtænkes, hvordan man ”laver”- skaber juniorkultur i foreningen. De kulturelle 

foreninger kan invitere hinanden til møder

• Udnytte de nye åbne områder ved åen, evt. i forbindelse med BIG BLUE

• ”Salgssted” for lokale fødevarer/ kunsthåndværk på gågaden

• Tvær- etniske oplevelser, hvor alle etniske grupper i kommunen synliggøres gennem teater, kunst, koncerter, 

madlavning

• Nedbryde sogne- og kommunegrænser med kunstprojekter i stil med Grasslands

• Udbrede kontakten til unge kunstnere under uddannelse til andre landsbysamfund og små øer

• Flere aktiviteter som gør det interessant for børn og unge fra hele landet at komme til Skive Kommune

• Jazz festival- Big band og små værkstedsgrupper

• Samle kulturen, når der er mange mennesker i byen, evt. når der er by Night

• Puljer til at styrke samarbejde

• Etablering af en samarbejdsplatform mellem kultur, erhvervsliv og relevante fonde

• Etablering af kommercielle partnerskaber med lokale erhvervsvirksomheder for at tilføje kulturområdet 

økonomi og branding… - som f.eks. Skivemødet og Branding Skive

#4
• Madkultur: Branding af egnen med lokale specialitets- og kvalitetsvarer

• Vi kan satse på madkultur- Stårup Bryggeri, Fur Bryghus, Hancock, Æblets by, Thise mejeri, Stude Salling, 

Muslinger Fur/ Glyngøre

• Musikken: Internationalt talentsamarbejde
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• Jenle: Center for dansk lyrik fortid/ nutid- forfatterskole og evt. center for demokratisk dialog og udveksling

• Kunst: De lokale kunstnere som løftestang for turisme/branding

• Mulighed for at købe pakker af kultur f.eks. Jenle og Fursund

• Fremhæve historiske personer fra egnen

• Guider f.eks. Limfjordsfortællinger med aktørerne fx fra Jenle

• Vi arbejder med bæredygtighed: Økologi og energi (Rent Liv)

• Skabe synlighed udenfor Skive Kommune om egnens ”grønne profil”

• Storytelling, markedsføring via planlægger m.m.

• I en opsøgende bus laves målrettet introduktioner til kulturlivet for nye tilflyttere

• Samarbejde mellem kulturaktører om vidensdeling og markedsføring ”Kul-tour-de Salling”. Projektet består 

af 3 trin over 1-2 år 

 1. Registrering af aktører (foreninger, virksomheder, institutioner etc.)

 2. Planlægning af ”Touren” hvem, hvad, hvor, hvornår, hvor mange

 3. Fortællingerne formidles

• Udvikling af kraftcentre. Fortælle vores kulturhistorie så børn/unge/befolkningen er stolte over Salling.

• Aktører fra forskellige lokaliteter mødes på tværs af kommunen og udveksler erfaring og viden med henblik 

på fremtidigt samarbejde, som kan føre til gode ”fortællinger” udadtil

• Udvikle et særligt kulturklippekort med 3-5 arrangementer 

• Kulturkorps af frivillige som introducerer nytilflyttede til kulturlivet

• Skabe et særligt charmerende og spændende sted, hvor man kan spise, eller blot gå rundt og nyde alle 

eksotiske dufte og købe souvenir fra de lokale madbutikker

#5
• Synliggøre kultur- og fritidsarrangementer og aktiviteter – det skal være lettilgængeligt (Skiveportalen) 

• Udvikle og synliggøre det vi har, både indadtil og udadtil, gennem turistsamarbejde/medierne/SOME

• Fremhæve en fælles identitet om egnen (stolthed respekt, viden om…)

• Samarbejde om markedsføring 

• Personlige historier fra kulturen fortalt i ord, tekst, billeder og video på sociale og traditionelle medier, på 

Skiveportalen og på Skive.dk. Her menes ikke arrangementsomtaler, men involverende historier og serier 

med samme budskab – fx hvordan kultur har gjort en forskel, skabt ny viden, nye møder, samskabelse osv. 

Historierne kan bl.a. indhentes hos projekter, som har fået støtte fra de kommunale puljer, og hvor fokus er 
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tværgående samarbejder med et kulturelt perspektiv

• Via Product placement i danskerne bevidsthed om Salling/Skive-egnen – fx Thise er fra Salling, Spøttrup 

Borg er unik Danmarkshistorie, Musikscenen og musiklivet fra Skive etc. Skaldyr/Fisk fra Glyngøre, Æbler fra 

Rødding, Stude fra Spøttrup, Honning fra Jenle og mange flere – kunne også indgå i en stærkere branding af 

egnen – med udgangspunkt i autentiske og kulturhistoriske fortællinger om området

• Kulturelle netværk skal, udover netværkets primære formål, have for øje at opsnappe gode historier fra 

netværket og synliggøre dem udadtil

• For at støtte kommunikationen og indsamle de gode historier fra egnen, kunne der oprettes et frivilligkorps 

af skribenter og/eller fotografer som rapporterer ”fra marken” på Skiveportalens webside og Facebook

• Skive Kommune skal fortsat bakke op om og bidrage til at sprede budskaber med afsæt i begivenheder, som 

er unikke for Skive Kommune, og hvor store og små aktører i kulturlivet samler og løfter i flok. Her menes fx 

Børnekulturnatten, Skive KulturUge, Skivemødet, sommerskolerne m.m.  

• Kulturelle netværk skal, udover netværkets primære formål, have for øje at opsnappe gode historier fra 

netværket og synliggøre dem udadtil

• Kultur- kort i fysisk form, som en ”lystavle” eller som en app

Borgere i Skive Kommune er altid velkomne til at 
indsende nye idéer, input, opfordringer eller forslag, 

der kan hjælpe med at omsætte politikken til 
konkrete handlinger.
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