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Fejring af H.C. Andersens fødselsdag 2. april 2018 på Odense Teater,
Det Kgl. Teater Balletskolen Odense. Fotograf: Michael Bager.
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Oscar-kvalificerende kortfilmsfestival,
OFF - Odense International Film Festival. Fotograf: Line Svindt

KUNST- OG KULTURLIV SOM STORBYGENERATOR
Byens kulturinstitutioner, kunstnere og kulturaktører
er med til at gøre Odense til en attraktiv og levende
storby for odenseanerne og omverdenen. Kort sagt er
kunst- og kulturlivet en storbygenerator i Odense.
Kunst- og kulturlivet spiller en afgørende rolle for
Odenses positive udvikling. Netop derfor skal vi være
gode til at skabe rammer og vilkår, der fremmer et
bæredygtigt og pulserende kunst- og kulturliv af høj
værdi for byen.
Med kulturpolitikken sætter vi ambitionen og retningen for de offentlige investeringer i kunst- og
kulturområdet i Odense.
Vores kulturtilbud skal være af høj kvalitet og med
gennemslagskraft. Det opnår vi blandt andet gennem
ambitiøse samarbejder på tværs af kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre relevante
aktører – og altid med den kunstneriske kvalitet som
omdrejningspunkt.
Samarbejdet på tværs skal styrke Odenses image
som kulturby og bidrage til byens vækst ved at
tiltrække turister, nye odenseanere og ikke mindst
investeringer i kunst- og kultur i Odense.
Kunst og kultur påvirker ikke kun vores by. Den spiller
en rolle hos os alle sammen - i hverdagen og de
særlige stunder.

Mødet med kunst og kultur har potentialet til at forandre
os og gøre, at vi pludselig ser verden omkring os i
et nyt lys eller med et andet perspektiv. Kunst- og
kulturoplevelser kan give os flere strenge at spille på
og derved gøre os mere kompetente i mødet med
vores medmennesker.
Derfor prioriterer vi i Odense, at alle børn og unge
har mulighed for at blive kulturvante og kritiske kulturbrugere og -udøvere. Det er samarbejdet mellem
skolerne og kulturlivet omkring den åbne skole med
til at sikre.
Endelig har vi øje for, at kunst og kultur har en værdi
i sig selv. Når den skabende proces sker på kunstens
præmisser, så er der potentiale for skelsættende
kunst- og kulturoplevelser. Oplevelser som netop er
en storby værdig.
Med Kulturpolitikken sætter
By- og Kulturudvalget retningen
– sammen skaber vi indholdet!

Jane Jegind
Rådmand
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DEN SKABENDE KULTURBY
Kulturpolitikken er en udvalgspolitik. Det betyder, at
den udgør By- og Kulturudvalgets overordnede ramme for de politiske prioriteringer på området for kunst
og kultur i Odense.
Visionen for Kulturpolitikkens område er:
Odense skal være den oplagte destination i
Danmark for alle, der ønsker at beskæftige sig
med kunst og kultur. Odense skal være kendetegnet
ved mod og mulighed for, at alle der vil, kan være
medskabere af et levende kunst- og kulturliv af
høj kvalitet. Dét skal give storbyen Odense en
stærk kulturel puls med national gennemslagskraft og international appel.
Visionen peger fremad mod den by, vi på sigt ønsker,
at Odense skal udvikle sig til at blive. En by, hvor det
levende, skabende og inddragende kunst- og kulturliv
i endnu højere grad er en central markør for Odense
overfor odenseanerne og for omverdenen.
Odense er en klassisk kulturby med stærke kulturtraditioner og en perlerække af historiske kulturinstitutioner og bygningsværker. Vi bor lige midt i kulturarven
og samtidig skyder der nye kulturinstitutioner og
-monumenter op omkring os. Tag for eksempel H.C.
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Andersen-kvarteret, som er forsynet med ODEON og
det nye H.C. Andersens Hus i 2021. Eller hvad med
Odense Teater – landets næstældste teater, som udover Odense Slot har fået Borgernes Hus som nabo.
Vi har med andre ord rammerne på plads. Smukke og
velfungerende rammer, som året rundt bliver besøgt
af tusindvis af mennesker.
De stærke kulturinstitutioner, som hver dag skaber
berigende oplevelser for odenseanerne og byens gæster,
udgør vores fundament. Derfor er det afgørende, at
de ledes og udvikles med kompetence. Det skal de
kulturpolitiske mål være med til at understøtte.
Målene og visionen skal derudover være med til at
skærpe fokus på al den skabertrang og kreativitet,
der også blomstrer udenfor institutionerne. Alle de
mange kunstnere og kulturaktører, der brænder for at
skabe og for at udfolde sig i Odense. Disse kreative
kræfter er med til at skabe et dynamisk kulturelt miljø,
som bidrager til byens puls.
Vi ønsker, at endnu flere bliver i og søger mod Odense
for at udfolde deres kunstneriske virke. Odense skal
være en attraktiv by, hvor det er let at få hjælp til at

komme i gang. Og hvor der er mod til at afprøve nye
og skæve idéer – som måske kunne blive toneangivende i det danske kulturlandskab.
I Odense Kommune udvikler vi byen ud fra helhedsperspektiver. Kulturpolitikken står derfor ikke alene,
men er tæt forbundet med både Fritidspolitikken og
Bystrategien.

KOMPETENCEFORDELING:
• Kulturpolitikken er By- og Kulturudvalgets politik.
Udvalget har ansvar for den politiske ledelse og
ressourceprioriteringen af kulturområdet.
• By- og Kulturforvaltningen udmønter Kulturpolitikken i tæt samarbejde med byens kulturliv.
• Odenses kulturliv er den skabende kraft, der
producerer og arbejder for at skabe de bedste
kulturtilbud til så mange odenseanere som muligt.
Det kunstneriske råderum befinder sig altid
hos de udførende på kunst- og kulturområdet.
Det er kulturlivets egne vurderinger, der ligger
til grund for kunstneriske valg.

Arcade Delight 2018, DYNAMO i FAF-bygningen på Odense Havn.
Fotograf: Thomas Apple
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KULTURPOLITIKKENS OMRÅDE
Opfattelsen af hvad kultur er, og dermed hvad der hører under kulturområdet, spænder bredt. Kulturområdet
udgøres samtidig af en masse forskellige aktører; fra ildsjæle og foreninger til kommuner og staten.
For at være i stand til at lave målrettede effektive indsatser på kulturområdet, har By- og Kulturudvalget
besluttet, at kulturpolitikken varetager den del af det odenseanske kulturområde, der er fokuseret omkring de
professionelle og semiprofessionelle kulturinstitutioner og -aktører. Derudover er de kulturelle vækstmiljøer med
høj kvalitet omfattet af kulturpolitikken. Kulturpolitikken er tæt forbundet og overlappende med for eksempel
Fritidspolitikken, der varetager mange af de tilbud, som odenseanerne går til i deres fritid.
Oversigten viser de kulturinstitutioner og -aktører, der har flerårige aftaler om tilskud med Odense
Kommune. Derudover kan man se de tre faglige råd, der er på kulturområdet i Odense Kommune.

KULTURINSTITUTIONER OG -AKTØRER MED FLERÅRIGE AFTALER OM TILSKUD FRA
ODENSE KOMMUNE SAMT KOMMUNALE KULTURINSTITUTIONER
Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur / Den Fynske Opera / Det Fynske Kunstakademi /
Det Kgl. Teater Balletskolen Odense / Dukketeatret Svanen / Fyns Grafiske Værksted /
Gæsteatelier Hollufgård / H.C. Andersen Festspillene / Kansas City /
Kulturmaskinen / Nordatlantisk Hus / Nørregaards Teater / Odense Bibliotekerne / Odense Bys Museer /
Odense Filmværksted / Odense Symfoniorkester / Odense ZOO / Posten & Dexter /
Studenterhus Odense / Teater Momentum / Tidens Samling / Tiptoe Bigband

FAGLIGE RÅD
Odense Billedkunstråd / Odense Bys Kunstfond / Odense Musikudvalg

DET ODENSEANSKE KULTURLANDSKAB
Kortet giver et overblik over et udsnit af Odenses kunst- og kulturlandskab.

Fra Odense Symfoniorkesters opførelse af Wagners
Nibelungens Ring i 2018. Foto: Odense Symfoniorkester.
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KULTURELT VÆRDIGRUNDLAG
I Odense prioriterer vi kunst og kultur højt. For vi ved,
at det har en positiv indflydelse på vores individuelle
livskvalitet, vores menneskelige dannelse og ikke
mindst vores fællesskabsfølelse.
Med dette udgangspunkt ønsker vi, at alle odenseanere har mulighed for at opleve kultur af høj kvalitet.
Og det uanset alder, køn eller etnicitet – om man bor
i et af lokalområderne eller i hjertet af centrum. Odenseanerne skal udfordres, stimuleres og skærpes
gennem mødet med kunst- og kulturlivet – hele livet.
Kunst og kultur har potentialet til at gøre os mere
robuste og kompetente i mødet med omverdenen.
Derfor er det essentielt, at vi giver vores børn og
unge mulighed for at blive kulturvante. De skal lære
kunsten at være kritiske kulturbrugere, ligesom de
skal guides i forhold til mulighederne for selv at blive
udøvende kunstnere eller kulturaktører.
Med kulturpolitikken i ryggen skal kunst- og kulturaktørerne i Odense fortsat udvikle stærke kunst- og
kulturoplevelser og skoleforløb til vores børn og unge.
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Kunst og kultur er det kit, der binder os sammen og
forener os i fællesskaber, hvor vi oplever, deltager og
skaber sammen. De fælles oplevelser er vigtige for
byens sammenhængskraft og for de mellemmenneskelige relationer.
Vi har alle brug for at føle, at vi hører til. Dét er vigtigt
for vores trivsel og for vores mentale sundhed – og
netop hér spiller de fælles kunst- og kulturoplevelser
en afgørende rolle.
Derfor vil vi kultur der:
•B
 eriger, udfordrer og skærper odenseanerne
gennem hele livet.
•B
 idrager til odenseanernes livskvalitet, trivsel og
udfoldelsesmuligheder inden for kunst og kultur.
•S
 kaber fællesskaber mellem mennesker og
sammenhængskraft i byen.

Odense Å under lysaften i Odense ZOO i 2019.
Fotograf: Anne Christine Lindholm Tollak

KULTURPOLITISKE MÅL
De kulturpolitiske mål er udtryk for den politiske
retning, By- og Kulturudvalget ønsker at prioritere
inden for Odenses kulturliv.

LEDELSE OG SAMARBEJDE

•O
 denses bærende kulturinstitutioner skal ledes med
stærke kompetencer inden for det kunst- og kulturfaglige såvel som de økonomiske og administrative
områder.
• Alle, der modtager kulturmidler fra Odense Kommune,
skal arbejde målrettet på at øge egenindtjeningen
og opnå ekstern finansiering fra for eksempel statslige puljer, sponsorater og fonde.
•E
 ndelig skal kunst- og kulturoplevelserne i Odense
styrkes gennem øget samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturaktører og andre relevante
samarbejdspartnere.

ET SKABENDE KUNST- OG KULTURLIV

•O
 dense skal være en kunst- og kulturskabende by
med stærke kulturelle vækstmiljøer af kvalitet.
•O
 denses børn og unge skal tidligt stifte bekendtskab med kunst og kultur og have mulighed for selv
at være skabende.
•O
 denses mange kulturuddannelser og -institutioner
skal understøtte udviklingen af kunst- og kulturtalenter til byens professionelle scener. Endelig skal

byen som helhed understøtte, at kunst og kultur kan
skabes og afsættes i Odense.

#VILDODENSE

• Kunst- og kulturoplevelserne i Odense skal blæse
publikum bagover!
• I Odense er publikum altid i centrum. Det betyder, at
der skal være kunst og kultur til alle – ikke at alt skal
være til alle.
• Kunst og kultur i Odense skal være relevant og
inddragende. Det skal bevæge og berige. Det skal
skabes med kvalitet, hjerte og en gennemslagskraft,
som er med til at sætte Odense på landkortet. I
Odense udfordrer vi vanetænkningen og gør plads
til de urbane, spontane og ukontrollerede elementer.

SYNLIGHED OG URBANITET

• Odense summer af aktivitet, og det skal være nemt
for odenseanere og turister at deltage. Derfor skal
kunst- og kulturtilbuddene i Odense være synlige
og tilgængelige. Det betyder et konstant fokus på
relevant formidling og markedsføring. Når det er
muligt, skal byen benyttes som scene. Det skal
året rundt være en oplevelse at bevæge sig rundt i
storbyen Odense.
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Borgernes Hus. Fotograf: Finn Wraae.

KULTURPOLITISKE INDSATSOMRÅDER
Odenses kulturinstitutioner, kunstnere og kulturaktører spiller en afgørende rolle for byens kunst- og kulturliv. By- og Kulturudvalget har udpeget en række indsatser
til indfrielse af de kulturpolitiske mål, som de ønsker at kulturlivet samlet set arbejder med. Indsatserne er tiltænkt alle kulturinstitutioner og -aktører, der søger og
modtager tilskud fra Odense Kommune. Forventningerne til indfrielsen af indsatsområderne hænger sammen med størrelsen på det kommunale tilskud.

LEDELSE OG SAMARBEJDE
Fortsat fokus på at udvikle stærke
ledelseskompetencer inden for det
kunst- og kulturfaglige såvel som
de økonomiske og administrative
områder.
Øge egenindtjening og opnå ekstern finansiering fra f.eks. statslige
puljer, sponsorater og fonde.
Opsøge lokale såvel som nationale
samarbejder med relevante aktører
om f.eks fælles initiativer
og udvikling af kulturtilbud.

ET SKABENDE KUNST- OG KULTURLIV
 idrage med viden, sparring eller
B
konkrete tilbud til den åbne skole.
 nderstøtte udviklingen af
U
kunst- og kulturtalenter til byens
professionelle scener.
 nderstøtte, at kunst og kultur
U
skabes og
afsættes i Odense.
 øre det nemt at komme fra idé
G
til handling.

#VILDODENSE
 kabe kunst- og kulturoplevelser,
S
der får publikum til at tabe
underkæben!
U
 dvikle kunst og kultur af høj
kunstnerisk kvalitet.
B
 idrage til Odenses storbytransformation.

SYNLIGHED OG URBANITET
 ære synlig på markedsføringsV
platforme, der øger publikumstallet.
 ormidle vedkommende og
F
inviterende lokalt, nationalt såvel
som internationalt.
 ykke aktiviteter ud på gaden
R
i centrum og lokalområderne i
Odense, når det er muligt.
 ære til stede med kunst- og
V
kulturoplevelser i centrum og lokalområderne året rundt.
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Musicalen Leonora Christina skabt i samarbejde mellem Odense Symfoniorkester,
Odense Teater og Den Fynske Opera i 2019. Fotograf: Emilia Therese

