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’UD MED KULTUREN’
INSPIRATIONSNOTAT, THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK

INSPIRATIONSNOTAT TIL WORKSHOPPEN ’UD MED KULTUREN’

EN GAMMEL HAVE I EN NY TID
Byparken Christiansgave tilhører borgerne i Thisted by. Det blev fastslået
på skrift i Chr. 8’s gavebrev af den 11. januar 1844. Og borgerne har gjort
flittigt brug af foræringen gennem mange generationer. Skoven, Plantagen eller Christiansgave udgør en fast bestanddel af enhver Thistedbos
billede af sin by.
I dag findes der et friluftsteater, anlagt i 1945, med plads til over 2000
mennesker. Sommeren igennem arrangerer Thisted Kommune underholdning for både børn og voksne. Midt i Christiansgave er der etableret
et fuldt udstyret naturværksted, med plads til ca. 25 personer - et tilbud
til skoler, børneinstitutioner samt andre grupper, der har lyst til at lære
noget om naturen. Der findes legeplads med bl.a. udskårne træfigurer af
skovarbejder Claus Conradsen. I ”Kongelunden” står en enestående samling buster af danske konger. Endvidere er der anlagt en ”Ornamental
have” med gamle køkkenurter og spiselige blomster. Rundt om parken
ligger KulturRummets fire institutioner, bibliotek, musikskole, plantagehus
og Urten.
Det overordnede indtryk er en smuk men også lidt altmodisch park.
KulturRummets fire institutioner starter derfor en proces, som handler om
at invitere til og facilitere ”det grønne og folkelige møde” i Kulturparken.

MÅLSÆTNING:
’AT GIVE KULTURPARKEN TILBAGE TIL THISTEDS
BORGERE VED AT ÅBNE OP FOR DET PERFORMATIVE
OG MIDLERTIDIGE.’
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KULTURRUMMET SOM SAMSPILLER OG FØDSELSHJÆLPER:
AT INSPIRERE
KulturRummets fire institutioner ønsker at bidrage med tid, kompetencer og ressourcer til at skabe nye ambitiøse projekter og aktiviteter for Thys borgere med Kulturparken som omdrejhninjspunkt.
Workshoppen ’Ud med kulturen’ indgår sammen med to ’åbne calls
’ hvor interesserede Thyborgere har diskuteret nyt liv i den gamle
park.
De aktiviteter og funktioner, som deltagerne på denne workshop
udvikler, skal tage afsæt eller have en eller flere mellemlandinger i
én eller flere af KulturRummets institutioner. Værdikædetænkningen skal bruges som projektplanlægningsredskab.
Efter workshoppen producerer SIGNAL et idékatalog som samler
deltagernes bud på aktiviteter/funktioner i Kulturparken samt deres værdikæde, visualiseret i korte tekster og billeder, som beskriver, hvem der gør hvad for hvem, hvornår og hvor i processen samt
hvordan de forskellige aktiviteter samlet bidrager til at skabe læring, erfaringer med skaben, og præsentationsformater, der sikrer
kvalitetsoplevelser for andre borgere i Thy. Jf. illustration. Endelig
beskrives, hvordan de forskellige aktiviteter bedst kan understøttes af KulturRummets rum og rammer, og hvor der er størst behov
for tilpasninger og opdateringer af disse for at matche de nye aktiviteter.

AT INVITERE
AT UDFØRE

AT PRÆSENTERE
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VÆRDIKÆDETÆNKNINGEN:
TÆNK AKTIVITETER SOM EN SAMMENHÆNGENDE VÆRDIKÆDE
Den ambitiøst udfoldede aktivitet, der engagerer deltagere og
’leverer’ nye oplevelser tilbage til KulturRummet og det virtuelle
bibliotek kan med fordel tænkes som en række samspillende
elementer. Som en værdikæde:
-

At invitere
At inspirere
At udføre
At præsentere

MUSIKSKOLEN

I denne konceptuelle tænkning, er det vigtigt at overveje hvordan opgaver og aktiviteter ifm. værdikædens forskellige elementer kan flytte mellem de forskellige kulturinstitutioner i KulturRummet: Hvilke forløb er oplagt at køre i hvilke institutioner?
Og hvordan sættes institutionerne og parken i samspil?
I dette notat præsenteres en række eksempler på, hvordan man
kan sætte institutioner, aktiviteter og og læringsforløb i spil i
KulturRummet. Notatet indeholder også en kort introduktion af
de øvelser, som deltagerne på workshoppen skal arbejde med.

BIBLIOTEKET

SCENEN I PARKEN
URT
PLANTAGEHUSET

SAMSPIL MELLEM KULTURINSTITUTIONERNE OG AKTIVITETSFORLØB
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EKSEMPEL PÅ FORLØB I KULTURINSTITUTIONERNE

HVEM INVITERES?
HVORDAN?
HVEM FACILITETERER? - Fra kulturhusdesig-

Hvordan kan de samarbejdende fire institutioner
skabe processer, som løbende føder nye projektideer i samspil med andre organisationer? Hvilke
anledninger, hvor, og hvem er ’driver’?
Hvor kan man henvende sig med et ønske eller en
god idé?
Hvordan opfanges den gode ide?

nede aktiviteter til brugerinitierede aktiviteter til
tilbagevendende foreningsaktiviteter.

LÆRINGSRUMMET
RAMMESÆTNING/INTRO
Biblioteket, multisal, musikskolen

Rum til rammesætning vælges efter
deltagerantal, aktivitet og nærhed til
relevante faciliteter - hvem står for
rammesætningen? Personale eller
ekstern?

DET PERFORMATIVE RUM
VÆRKSTEDSFORLØB, BEARBEJDNING, UDFØRSEL
Plantagehuset, Urt, parken
Rum til ’produktion’, værkstedsforløb o.lign.
vælges efter deltagerantal, aktivitet og
nærhed til relevante faciliteter. Hvem faciliterer? Hvad kan Bimobuko gøre for at gøre
deres kompetence-felt endnu bredere?

OPDELING:
»» Større KulturRums faciliterede projekter i samarbejde
med eksterne
»» KulturRummet lægger hus til eksterne projekter,
hjælper måske med PR og det praktiske (hvad med
økonomi?)
»» Mindre, tilbagevendende KulturRums faciliterede aktiviteter.
Tænk på hvordan disse kobles ind i et årshjul eller lignende

INSPIRATIONSRUMMET
PRÆSENTATION,
ISCENESÆTTELSE,
PERFORMANCES, UDSTILLING
Biblioteket, multisal, parken, andet steds

Hvordan og hvor kan ’projektets’ resultater udstilles eller præsenteres ’live’? Hvem står for PR og invitationer?
(Kan der være et læringselement i dette også, hvor kulturhusene facilitere, men deltagere selv er penneførere?) Hvem bistår med det praktiske? Hvem betaler?
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AKTIVITET, RUM OG RAMMER
ISCENESÆTTELSE AF H.C. ANDERSEN
EVENTYR

RAMMESÆTNING/INTRO

PROJEKTFORLØB

PRÆSENTATION

Fortolkning og iscenesættelse af et H.C. Andersen eventyr som et stort samspil mellem
kulturinstitutionerne.

HVAD: Introduktion til H.C. Andersen og fortolkning af hans eventyr. Forfatterskole og
undervisning i manuskriptskrivning. Musikskolen og dens lærere kan gennemgå hvordan musik med stor og forskellig effekt kan
anvendes som stemningsskaber i film, teater, musicals osv.

HVAD: Kulissebyggeri. Øvere.

HVAD: Teaterforestilling

HVOR: Plantagehuset - Indret med mobile materialevogne og store robuste værkstedsborde, hvor der er plads til at rode.
Etablér let tilgængelighed til værktøj og materialer, og gør det muligt at medbringe det
til teaterpladsen. Gør plads til opbevaring af
work-in-progress.

HVOR: Parkens overdækkede scene eller multisalen.

Forfatterskole på biblioteket skriver manuskriptet. Frivillige skuespillere, børn og unge.
Musikskolen komponerer og spiller teatermusikken og lægger rum til dansernes og
musikernes øvere.
Kulisserne bygges i Plantagehuset. Multisalen kan danne ramme for generalprøver.
Forstillingen spilles i parken og/eller i multisalen.
HVEM: Børn og unge, skoleklasser fra 5.-10.
kl. og gymnasieelever

HVOR: Bibliotekets læringsrum kan være
rammen for en fælles rammesætning med
smartboard, whiteboards eller tavler. Plads
til at samles om en bog eller computer ifm
gruppearbejde og plads til at fordybe sig i det
skrevne univers. Trådløst internet.
Musikskolens store samspilsrum kan danne
ramme for introduktioner til brug af musik i
dramaturgien.

Musikskolen - skab adgang til fælles øvere, hvor musikere og dansere begynder at
stykke en forestilling sammen ved at øve
passager sammen, koordinere musikken og
dansen, aftale forløbskulminationerm dramatiske højdepunkter mm. Skuespiller kan
også kobles ind. Opgaven kræver bandopstilling, lyd og lys samt dansegulv. Gerne
også nærhed til garderobe.

Hvis ude: God overdækning, så skuespillere og musikere kan optræde i tørvejr.Siddepladser omkring scenen til
publikum, gerne som amfiscene.
Lyd og lys skal understøtte udescenen.
Hvis inde: Multisalens scene, lyd og lys
Plads til 200 publikummer, mulighed for
let servering fra café.
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AKTIVITET, RUM OG RAMMER
OLE LUND KIRKEGAARDS UNIVERS

RAMMESÆTNING/INTRO

PROJEKTFORLØB

PRÆSENTATION

Ole Lund Kirkegaards univers.....Udfoldelse af Orla Frøsnapper og lille Virgil i et
3D - Hvordan ser deres verden ud....

HVAD: Rammesættende introduktion til Ole
Lund Kirkegaard og hans fortællinger. Hvem
er han og hans figurer? Hvad vil han fortælle?
Litterær og læringsorienteret forløb.

HVAD: At bygge Orla Frøsnappers univers i
3D ud af affaldsmateialer.

HVAD: Udstilling af forløbets resultater

HVEM: Skoleklasser, børn fra 0.-5. kl. og
deres forældre

HVOR: Bibliotekets læringsrum. Gør plads til
en fælles rammesætning med smartboard,
whiteboards eller tavler. Plads til at samles
om en bog og fordybe sig i det skrevne univers.

HVOR: Plantagehuset - Indret med mobile materialevogne og store robuste værkstedsborde, hvor der er plads til at rode. Gør
plads til opbevaring af work-in-progress.

HVOR: I biblioteks inspirationsrum/performative rum
Etablér plads til (mobile) montre og podier til udstilling af brugernes produktioner. Præsentér gerne brugerne via
kulturkalenderen og ved information om
værkerne på stedet.
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TEMAER TIL VÆRDIKÆDETÆNKNING
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”BÆREDYGTIG INNOVATION”
Hvad er bæredygtighed? Hvor bæredygtig er vi i Danmark? Hvad kan
du gøre for at være mere bæredygtig
i hverdagen? Hvad betyder det at et
produkt er bæredygtigt? Kan du lave
et sådan produkt?

”ECO DESIGN CHALLENGE”
Kan du redesigne et produkt?
Hvad skal det kunne mere?
Hvad skal det udtrykke? Hvad
skal det fortælle brugeren?

TEMA:
BÆREDYGTIGHED
OG DESIGN

”FRA AFFALD TIL DESIGN”
Hvilke produkter er lavet ud af affald? Hvordan
laves det? Hvordan indsamles affaldet?
Kan du indsamle affald og designe et produkt
ud af det? Hvad skal det kunne? Hvad skal det
udtrykke?
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DELTAGERLISTE TIL WORKSHOPPEN
’UD MED KULTUREN’

PROGRAM
TID:
STED:

20. maj 2014, kl. 16:00-21.00
Plantagehuset

16.00 - 16.10

PROJEKTETS BAGGRUND OG MÅLSÆTNINGER

Ved Karen Louise Erichsen. Præsentation af projektets to hovedspor.

16.10-16.15

INTRO TIL DAGENS WORKSHOP

Form, deltagelse, målsætning.

16.15-17.0

WALK AND TALK

På tur i Christiansgave, Plantagehuset og Urt

17.00-17.20

INSPIRATIONSOPLÆG

Ultrakort om SIGNAL og om hvordan vi arbejder. Inspiration til dagens øvelser.

17.20 -17.30

PRÆSENTATIONER AF IDÉOPLÆG VED GYMNASIEELEVER

der har deltaget i innovationsprojektet om aktiviteter i Christiansgave.

17.30 - 18.00

AKVARIUMØVELSE

SIGNALs facilitator interviewer arrangører og brugere af oplevelser i Kulturparken.

18.00 - 18.30

MAD

18.30 - 21.00

WORKSHOPDELEN:

18:30 -18:35
18.40 – 19.20
19.20 - 20.00
19.20 – 19.30
19.30 – 20.50
20.50 – 21.00

INTRODUKTION AF ØVELSER
ØVELSE 1: FRA ORD TIL EVENT
ØVELSE 2: BALKORT
IDÉSHOPPING
ØVELSE 3: EN, TO, TRE, PROJEKTDESIGN
OPSAMLING PÅ DAGEN. PROJEKTET FREMAD.
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INSPIRATIONSOPLÆG
NEDSLAG OG EKSEMPLER

•

AMFITEATER /udendørs scene

•

LEGEPLADS – hvem bruger den? Hvordan bruges den? Skal der nye
faciliteter og opdateringer til? Hvordan kan den i højere grad indgå i
kulturparkskonceptet?

•
•

NATURVÆRKSTED – skal der nye funktioner og opdateringer til?
SKULPTURPARK – i dag og fremad – kan der skabes mere midlertidige installationer? Noget som i højere grad involvere byens borgere
som designere – jf. eksempel med skulpturfestivallen og ’mobilerne’

•

UDEBIBLIOTEK – hvor, hvordan, kobling til legeplads

•

FORTÆLLERBÆNKE OG MUSIKPOSTER – i så fald, hvor og hvordan?

•

FRA BRUGERINVOLVERING TIL BRUGEROVERDRAGELSE - hvordan
skal det foregå?

•

URBAN GARDENS (Er det relevant i Thisted? Er det noget, man vil

VÆRD AT OVERVEJE
Hvilke typer underholdning foregår i parken, hvor hyppigt, hvor mange
publikummer? Hvad for en type brugere? Hvad er der af ønsker om fornyelse af formater og nye aktiviteter?
Hvilke typer aktiviteter ligger Naturværkstedet hus til? Hvor hyppigt?
Hvor mange klasser/daginstitutioner o.lign. kommer igennem i løbet af
en gennemsnitlig uge? Hvor meget rykker Naturværkstedet ud? Hvad
er der af ønsker om fornyelse af formater og aktiviteter?
Hvem bruger legepladsen? Hvor meget er den i brug? Hvad er der af
evt. udfordringer ifm. ophold og brug? Hvad er der af ønsker om fornyelse af format og aktiviteter?
Hvor mange historiske buster står der i parken? Hvordan bidrager de til
parkens udtryk og råderum? Hvor stor interesse er der for dem? Hvad
ligger der af muligheder for at forynge skulpturparken?

bruge? Skal der kobles et læringselement på? Hvem/hvad? Er parken det bedste sted at lægge den?)
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AMFISCENEN
OPDATERING AF FORM OG FUNKTION

VÆRD AT OVERVEJE
Hvad bruges amfiscenen til i dag? Hvilke aktiviteter fylder mest? Hvilke brugere fylder mest? Hvordan fungerer den i forhold til denne type brug? Hvor er den særligt begrænset? Hvordan indgår KulturRummets institutioner ift. arrangementer i Kulturparken i dag?
Hvilke store arrangementer kan amfiescenen danne ramme for? Hvor mange store arrangementer kan en årsplan rumme? Hvor stort et publikum ønsker man sig til de forskellige arrangementer? Hvor meget skal man
gøre for at dække bredt? Hvordan kan KulturRummet bedst bidrage med tid og ressourcer?
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LEGEPLADSEN
OPDATERING AF FORM OG FUNKTION

VÆRD AT OVERVEJE
Hvem bruger legepladsen i dag? Hvor meget
er den i brug? Hvad er der af evt. udfordringer ifm. ophold og brug? Hvad er der af ønsker om fornyelse af format og aktiviteter?
Skal der nye faciliteter og opdateringer til?
Hvordan kan legepladsen i højere grad indgå i
kulturparkskonceptet? Hvordan kan KulturRummet bedst bidrage med tid og ressourcer?
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NATURVÆRKSTED
FORM OG FUNKTIONER

VÆRD AT OVERVEJE
Hvilke aktiviteter udspiller der sig i naturværkstedet i dag?
Hvilke muligheder for hands on aktiviteter: At teste? Plante? Beskære?
Hvilken profil? Hvilke tematikker er der mest fokus på?
Hvilke brugere har man bedst fat i? Hvilke brugere vil man gerne have bedre fat i?
Hvilke nye aktiviteter og funktioner kunne naturværkstedet være ramme for? Hvilke krav stiller
det til opdatering af de eksisterende rammer?
Hvordan kan samspillet mellem naturværkstedet og Kulturrummets øvrige institutioner styrkes?
Og samspillet med andre institutioner i Thisted og Thy?
Hvordan kan der skabes nye koblinger til oplevelser og læring i Thys natur?
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SKULPTURPARKEN
FORM OG FUNKTIONER

VÆRD AT OVERVEJE
Hvor mange historiske skulpturer indeholder parken i dag?
Hvad er mulighederne for at flytte nogle af dem til en ny adresse?
Hvordan kan der arbejdes med at skabe plads til mere midlertidige
installationer? Hvordan kan skulpturparken forynges med borgernes egne kulturproduktioner?
Hvem producerer? Hvem faciliteter?
Hvordan opretholdes sammenhæng og kvalitet?
Hvordan kan KulturRummet bedst bidrage?
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UDEBIBLIOTEK
HVOR, HVORDAN,

VÆRD AT OVERVEJE
Hvordan kan materialer fra
KulturRummet indgå i Kulturparken?
Hvilke typer af materialer er
mest oplagte? Hvilke typer
af rum/faciliteter kræver
de?
Hvilke andre funktioner i
Kulturparken kobler de sig
bedst til?
Hvem skal opdatere materialer og funktioner?
Hvordan kan de andre institutioner i KulturRummet
bedst bidrage?

16

INSPIRATIONSNOTAT TIL WORKSHOPPEN ’UD MED KULTUREN’

FORTÆLLERBÆNKE
Bænken kan fyldes op med forskellige ting - både i og uden på
bænken. Grundrammen er QR-koder, som skal sidde på bænken.
Når gæsten sætter sig for at holde et lille hvil, fanger QR-koden
opmærksomheden, og man hiver sin smart phone frem for at
tjekke, hvad QR-koden viser. QR-koden indeholder et eventyr –
fra HCA eller med historier fra Thy eller bredere temaer – biblioteket, musikskolen, borgere gennem kulturværkstedet kan løbende
skabe nyt indhold.
Der kunne også være en masse unikke informationer om det lokalområde man befinder sig i, så ikke stedkendte kan guides til oplevelser. Bænkene kan hermed forankres lokalt. Bænken skal også
opfordre til billeddeling, så folk på nettet kan se, hvad parken i Thisted har at tilbyde.

VÆRD AT OVERVEJE
Er antallet af bænke og deres
placering tilfredsstillende?
Hvordan bruges bænkene i
dag og hvem bruger dem?
Hvilke nye ’bænkebrugere’ vil
man gerne have fat i?
Hvilke oplevelsestilbud kan
kobles på bænkene?
Hvad kan de fortælle?
Hvad kan de indeholde?
Skal de alle kunne det samme?
Hvem skal skabe indholdet?
Hvordan kan KulturRummet
bedst bidrage med tid og ressourcer?
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URBAN GARDENS
HVILKEN FORM OG FUNKTION

VÆRD AT OVERVEJE
Hvilke ønsker er der til nye faciliteter i nyttehaven. Hvem skal holde haven? Hvem skal kunne
benytte havens afkast? Hvilke aktiviteter kan bidrage til både at vedligeholde og udnytte
havens ressourcer?
Kan en nyttehave tilfører nye oplevelser og læring om menneskets og naturens samspil og
økologi?
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FRA BRUGERINVOLVERING
TIL BRUGEROVERDRAGELSE

VÆRD AT OVERVEJE
Hvem planlægger, inviterer og faciliterer aktiviteter i parken i dag?
Hvordan opleves de eksisterende kulturelle
tilbud ift. relevans, kvalitet og tilgængelighed?
Hvordan opleves mulighederne for samarbejde med kommunens forskellige institutioner
om aktiviteter i parken og andre udearealer?
Hvem går man til med en god idé? Er der en
synlig modtager?
Hvordan skal balancen mellem brugerinvolvering og brugeroverdragelse være?
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