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A
C Ansøger
C Foreningen for Lerfestivalen
v/Gert Andersen, Ebberupvej 70,
5631 Ebberup
mail@lerfestival.dk

C Nordfyns erhverv v/Kim
Frederiksen, Sunekær 1, 5471
Søndersø
kfr@nordfynerhverv.dk
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3.000.000 Afslag anbefales, da projektet primært vil tiltrække
7.220.000
Lerfestival 2012  I Assens er leret en væsentlig del af kommunens
borgere fra Assens kommune og en stor del af
undergrund. Projektet vil synliggøre lerets historie og betydning
budgettet vedrører lønninger og rejseomkostninger til
gennem workshops, film og samarbejde med skoler og erhvervslivet.
sekretariatsleder og skulptører, der deltager i
Bidrager til kulturstrategien ved at skabe en større kunstnerisk
festivalen. Budgettet er på 7.220 mio. kr. og det
festival. Det nyskabende er at skabe en festival, der både i optakt og
fremgår ikke tydeligt, hvilke poster Regionens midler
i selve udførelsen inddrager mange borgere i alle aldre, der
forventes at dække. Der er søgt andre fonde, men der
samarbejder med en større gruppe af danske og internationale
er p.t. ingen afklaring på disse ansøgninger. I projektet
kunsthåndværkere. Effekten af projektet er at samle alle borgere i
fremgår det ikke tydeligt, hvordan PR tænkes ind i
den nye Assens kommune samt stadfæste området som et
projektet.
kunstnerisk område og hermed tiltrække turister. Videreførsel af
projektet i 2014, hvor en lille by af lerhuse, der tager udgangspunkt i
design og hvordan man opfører lerhuse andre steder i verden. I 2016
arbejdes der på at skabe helse og lerbade, som vil være de første af
sin art i Nord Europa. Tidspunkt  majseptember 2012. Målgruppe
Børn, unge, ældre, borgere og turister. Deltagerantal forventet ca.
40.000. Søgt finansiering fra Statens Kunstfond og Bikuben.

"Rosen vejen" på Nordfyn  vil på sigt styrke og udvikle lokale kultur
events på Nordfyn og vil skabe fælles afsats for
oplevelsesøkonomiske tiltag på Nordfyn. Der søges om midler til at
udarbejde forundersøgelse af et Regionalt Fyrtårn "Rosen Park
Oplevelsescenter". Bidrager til kultursrategien ved at skabe, styrke og
udvikle fælles tværgående Nordfynske kulturevents samt skabe
grundlaget for et nyt Syddansk Kulturfyrtårn, der har national og
international interesse. Det nyskabende er, at det kulturelle
fundament styrkes, men at det afklares, hvorvidt det kulturelle
grundlag kan skabe et oplevelsescenter i international topklasse.
Effekten forventes at blive 4050 nye arbejdspladser i lavsæsonen
samt besøg af ca. 100.000 turister. I projektbeskrivelsen nævnes, at
det er et klassisk eksempel på samarbejde i et yderområde af
Danmark, mellem erhverv, kultur, fritid og turisme. Videreførsel af
projektet gennem de forskellige events, der fortsætter i selvstændigt
eget regi. Målgruppen er primært +50. Tidspunkt juni 2011juni
2012.
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3.336.800

2.496.800 Afslag anbefales til projektet, da der søges om midler
til en forundersøgelse af et regionalt fyrtårn, og
således søges der primært om tilskud til dækning af
driftsudgifter (lønninger, forplejning og transport m.v.).
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A
C Ansøger
C Det Danske Musicalacademi v/
rektor Søren Møller,
Kongensgade 107, 7000
Fredericia
soren@musicalakademiet.dk

C Landmedia v/Ole Land,
Stavensbølgade 17, 6440
Augustenborg
ol@land
media.dk
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4.050.000
3.000.000 Afslag anbefales til projektet, der ikke opfylder denne
VIRTUEL WORKSHOP  lad os tage geografien ud af ligningen 
puljes krav om at være et projekt, der gør kulturlivet i
Udvikling af hard og software, der kan bringe mennesker sammen
regionen synligt for alle eller at være med til at fremme
virtuelt i en højere kvalitet end eksisterende muligheder. Kvalitet, lyd
kendskabet til kulturelle oplevelser  og hermed
og billede er af høj kvalitet, og der kan gennemføres øvesessions,
fremme befolkningens deltagelse i forbindelse med
workshops, auditions og møder med folk fra hele verden. Det kan
kulturelle arrangementer.
udnyttes regionalt f.eks. mellem Musicalakademiet og et gymnasium,
der skal opsætte et teaterstykke. Bidrager til Kulturstrategien via et
stærkt samarbejde mellem kultur og erhverv, udvikling af
kulturerhvervet, udveksling af idéer og forslag med både nationale og
internationale samarbejdsparter.Det nyskabende er muligheden for at
afholde prøver, auditions og showcases virtuelt på højt niveau.
Effekten er mere dynamik i samarbejdssituationer på tværs af by,
regions og landegrænser. Videreføres af en række interesserede
samarbejdsparter. Målgruppe: Teatre, teaterproducenter,
udviklingscentre, musikskoler, gymnasier m.v. Tidspunkt for
udvikling: juni 2011 til juni 2014.

Grænseoverskridende kultur og informationsportal, erhverv og
kultur  Projektet indeholder en dansk/tysk internetportal med
udveksling af gensidige nyheder, kulturoplevelser og arrangementer.
Bidrager til kulturstrategien ved at anvende og synliggørere alle
aktuelle arrangementer på en og samme netportal. Det nyskabende
er, at danske og tyske kulturinstitutioner får en fælles mediefront,
som indbyggere på begge sider af grænsen målrettet benytter, når
der søges om nyheder, kulturarrangementer og spisesteder etc.
Effekten forventes opnået ved en kulturel synenergieffekt mellem
danske og tyske journalister. Videreføres af to professionelle
journalister fra begge lande. Målgruppen alle beboere mellem 1580
år i begge lande. Tidspunkt 15. juni 2011 opstart.
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2.500.000

2.500.000 Afslag anbefales til projektet, da projektet ikke
vurderes at være nyskabende. Der er tidligere bevilget
tilskud til både kultur og interregprojekter, der i
opbygningen meget ligner indholdet i dette projekt.
Projekterne er bl.a.(Alt Om Syddanmark AOS.dk,
Blandt Naboer, Kulturdialog, SSF, Vækstcenter
projekt).
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A
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C Trekantområdet Danmark
v/Direktør Susanne Krawack og
kulturkonsulent Karsten Rimmer
Larsen, Kolding Åpark 1, 2.tv.
6000 Kolding
sk@trekantomraadet.dk
krl@trekantomraadet.dk
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Gør kulturens værdier og effekter synlige  udvikling af
evalueringsmodel  Formålet er at give kultursektorerne
redskaberne til en mere bevidst kulturel indsats for borgere i regionen
samt at udvikle en evalueringsmodel og synliggøre kulturværdier via
arbejdet med modeludvikling. Kulturstrategien: Projektet vil innovere
og nytænke den måde, kulturen vurderes på. Det nyskabende er at
skabe ny standard og praksis for, hvordan man evaluerer og vurderer
kulturlivets indsats gennem et videnskabeligt empirisk grundlag i
samarbejde med UC Syddanmark og Syddansk Universitet. Effekten
at skabe en ny politisk retorik om kultursektoren og dens plads i
samfundet. Målgruppen er kultursektoren, politikere, embedsmænd i
kommuner, regioner og Folketing. Tidspunkt august 2011 til
december 2012.
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3.000.000 Afslag anbefales til projektet, der ikke opfylder denne
puljes krav om at være et projekt, der gør kulturlivet i
regionen synligt for alle, eller er med til at fremme
kendskabet til kulturelle oplevelser  og hermed
fremme befolkningens deltagelse i forbindelse med
kulturelle arrangementer. Udvikling af et
evalueringsværktøj har ikke direkte synlighed, men har
på sigt mulighed for at pege på, hvor kulturen har og
giver effekt.

,
20.106.800

Budget 2011

Projekter

Kulturbudget 2011

Budget
Bevilget 9 mindre projekter februar 2011

Budget
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Indstillet

Bevilget

RR

7.941.148
787.050 Nr. 81215162643454958
100.000 Forventes behandlet i RR 30. maj 2011
887.050

Indstillet kulturprojektet "100 steder at huske"
Kulturpuljen saldo pr. 26. april 2011
Indstillede fyrtårnsprojekter april 2011
Indstillet 3 mio. kr. projekter april 2011
Saldo efter forventet godkendelse af indstilling fra april runden

13.996.800

280311
300511

7.054.098
1.478.500 Nr. 169
0
5.575.598

0
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270611

