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Ansøgning til tilskudspuljen for kulturformål
Sport Event Fyn, Odense Kommune og Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) søger hermed om at
komme i betragtning til Region Syddanmarks tilskudspulje for kulturformål i forbindelse med vores
kunst- og idrætsprojekt World Class Competition 2008 – ”To verdener mødes”.
Vi søger 200.000kr. til udvikling af denne nye begivenhed.
WCC 08/”To verdener mødes” er tænkt som et kulturelt udviklingsprojekt, hvor en national
gymnastikkonkurrence danner rammerne for at to verdener mødes, nemlig sportens og kunstens
verden. Det er således tanken, at gymnastikken og kunsten skal gå i fysisk dialog under denne
event, for at visualisere de fælles værdier de to områder rummer, nemlig æstetik, koncentration,
virtuositet og kropsbeherskelse. Vi vil udnytte kunstens innovative potentiale og lade koreograf og
danser Ingrid Kristensen iscenesætte begivenheden, hvor kunstneriske indslag skal kommentere og
lade sig inspirere af de konkurrerende gymnasters øvelser.
Det er vores vision, at give publikum en anderledes oplevelse med hjem. Projektet er derfor også
tænkt som et led i en fornyelsesproces, hvor vi søger at produktudvikle på kulturarrangementer og
idrætskonkurrencer. Publikum er i dag villige til at betale en pris for gode oplevelser og kører gerne
langt for at få dem. Det er derfor vores pligt som kunst- og idrætsudbydere at være innovative og
bidrage til nyudviklingen. WCC08/”To verdener mødes” er altså et forsøg på skabe nye
oplevelsesrum, der kan appellere til et bredere publikum. På den måde arbejder vi aktivt med
begreber som publikums- og produktionsudvikling.
WCC 08/”To verdener mødes” finder sted i Århus og i Odense henholdsvis den 29. og 30.
november 2008. Arrangementerne henvender sig til et bredt familiepublikum i et større geografisk
område end lige de to byer, som vi søger at nå dels via annoncering, markedsføring og andre
utraditionelle medier og dels via DGF’s store gymnastiknetværk i de to regioner.
Det er glædeligt at Region Syddanmark vægter at støtte udvikling, da det erfaringsmæssigt er svært
at rejse midler til innovation og nytænkning, selvom alle taler om vigtigheden af det.
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Vi mener, at det er vigtigt at støtte pilotprojekter som WCC 08/”To verdener mødes”, idet vi i den
tværdisciplinære arbejdsproces genererer ny viden, der er vigtig i forhold til udvikling af fremtidens
publikumstilbud. En velafviklet begivenhed som WCC 08/”To verdener mødes” vil således kunne
sætte Region Syddanmark på det kulturelle landkort som repræsentant for innovation og
nytænkning inden for de oplevelser, regionen tilbyder sine borgere.
Vi håber denne ansøgning og projektbeskrivelse har vakt Region Syddanmarks interesse for at
bidrage til et nytænkende og tværfagligt samarbejdsprojekt mellem fire spændende partnere.
På vegne af arrangørgruppen

Erik J. Mogensen
Direktør
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