KulturKarburator – Et Crowdsource Bibliotek
Opsamling på modningsprojekt
Projektbeskrivelse for modningsprojektet
Formål
1. Modningen skal undersøge og dokumentere interesse for og vilje til at deltage blandt
kulturentrepenørerne.
2. Modningsprojektet skal desuden komme med forslag til national udbredelse af Kulturkarburator
gennem eksisterende digitale platforme.
Målgruppe: Kulturentrepenører, kulturforbrugere og bibliotekspersonale.
Samarbejdspartnere
 Orange Innovation www.orangeinnovation.dk
 Køge Biblioteker
Det unikke
Biblioteker faciliterer nye møder mellem producent og modtager udenom de traditionelle mellemmænd.
Bibliotekernes distributionsnet er et oplagt fundament for vækstlaget til at formidle værkerne.
Fremgangsmåde
For at dokumentere interesse for Kulturkarburator vil modningsprojektet koble sig på den store MADE
festival, som afholdes den 25. – 31. august 2014. MADE arrangeres af vores samarbejdspartner, Orange
Innovation, og er en maker festival med fokus på co-creation og gør-det-selv. På festivalen samles
mennesker om at bygge, skabe, opleve og eksperimentere sammen; både professionelle eksperter og
nysgerrige, helt almindelige mennesker. Bibliotekerne får en selvstændig workshop på maker-festivalen, og
målet er et konkret output i form af et kulturprodukt, som er skabt i et samarbejde mellem
kulturentrepenører, makers og bibliotekspersonale.

Resultater af modningsprojektet
Home Made – en dokumentarfilm af makers om makers
Vi besluttede at benytte MADE festivalen til at lave den første dokumentarfilm om maker-bevægelsen i
Danmark. Resultatet er en dokumentar, som er skabt af seks frivillige kulturentrepenører og filmfotograf
Klaus Elmer – det hele rammesat og faciliteret af Køge og Københavns Biblioteker i partnerskab med
Orange Innovation.
Filmen er udvalgt til CPH:DOX og den får premiere på festivalen den 6. november.
Traileren kan ses her: http://vimeo.com/106572530
Kulturskaberne fundet via open call på sociale medier
Projektet hyrede filmskaber Klaus Elmer til at sikre kvalitet og sammenhæng i det færdige produkt, og så
gennemførte vi et open call via især sociale medier i både bibliotekers og Orange Innovations netværk. De

seks frivillige kulturskabere blev udvalgt af Klaus Elmer ud fra de indkomne video-ansøgninger. De har vidt
forskellig baggrund, men er alle ikke-professionelle film-entusiaster/-nørder.
Holdet:






Allan Enevoldsen (studerende på Ålborg Universitet): https://www.youtube.com/watch?v=J5V7iCKjxL8
Kasper Riising (fri fugl): http://youtu.be/4Oz-WJp_NY0
Nil & Kimmy (Brøndby Produktionsskole): http://www.phsbrondby.dk/film/2013/vinterfilm/

Pil Christoffersen (still fotograf) (ansøgningsvideo fylder for meget til at vedhæfte)
Pauline Drasbæk (illustrator) (ansøgningsvideo fylder for meget til at vedhæfte)

Foto: Vores dygtige frivillige filmskabere – og Klaus Elmer, der filmer. Det hele – også skiltene - er Home Made.

De seks frivillige deltog i festivalen samtidig med, at de sammen med Klaus Elmer dokumenterede
festivalen og lavede interviews om maker-bevægelsen. De lavede filmoptagelser af workshops, interviews,
talks mv. på MADE festival. Projektet afholdt en kick-off workshop og en evaluerings-workshop på MADE
festivalens første og sidste dag. Bibliotekerne var opgavestiller og evaluator, mens Klaus Elmer havde fokus
på teknik og den praktiske udførelse. De seks frivillige var til stede så mange dage, de kunne, på festivalen.
Orange Innovation stillede lokaler og udstyr til rådighed.
Bibliotekernes rolle – facilitator og rammesætter
Bibliotekernes rolle har i høj grad været koordinerende og faciliterende. Vi har skabt rammerne, fundet de
rigtige samarbejdspartnere og koordineret, styret og evalueret processen. Selve kulturproduktet er skabt af
de frivillige kulturskabere og Klaus Elmer – og Orange Innovation har bidraget med fysiske rammer, viden,
sparring og et stort netværk. Både bibliotekernes og Orange Innovations digitale platforme har spillet en
væsentlig rolle i formidling og markedsføring af projektet og filmen.
Som opgavestiller udarbejdede bibliotekerne et inspirationsoplæg til Klaus Elmer - en overordnet ramme
for filmen og arbejdet med de frivillige, som blev diskuteret igennem på forhånd.

Foto: Koncentration i det interimistiske redaktionslokale – kickstart workshop

Herefter fik Klaus og holdet af frivillige frie hænder til selve filmproduktionen. Denne fremgangsmåde blev
fremhævet og rost efterfølgende, idet bibliotekerne på den måde bidrager med vores kompetencer og
rammerne, og derefter viser tillid til, at kulturentrepenørerne – frivillige og professionel - kan udfylde disse
rammer. Uddrag fra inspirationsoplæg:
Baggrund: Nyt syn på biblioteksgængeren: Fra bruger til bidragsyder
Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. I det klassiske bibliotek
udmøntede det sig i et bibliotek med (bog)samlingen i centrum. Fokus var på at sikre adgang til og
tilgængelighed af bøger, musik og film. Den tidssvarende tolkning er imidlertid en anden. Med adgang til
digitale tjenester, søgemaskiner, anbefalinger på sociale medier og en generel overflod af tilgængelig
viden og information, er det ikke længere adgangen i sig selv, der er omdrejningspunktet for
bibliotekernes service til borgerne.
Fokus er nu på bibliotekernes bidrag til at skabe kritiske, aktive og kvalitetsbevidste informations- og
kulturbrugere, som kan sortere og navigere i overfloden af informationer og tilbud, og samtidig på at
bringe borgernes kompetencer i spil i bibliotekets rammer for derved at blive klogere sammen. Vel at
mærke i en ikke-kommerciel sammenhæng, således at bibliotekerne kan fastholde det fokus på kvalitet,
aktualitet og alsidighed, som giver biblioteket som institution stor troværdighed, og således at der er lige
adgang til bibliotekets tilbud for alle borgere.
Den fælles grund mellem biblioteker og maker-bevægelsen er altså blandt andet læring i fællesskaber,
deling af viden, aktiv skabelse og styrkelse af netværk i lokalsamfundet.
Fokuspunkter







Den ikke-kommercielle kulturproduktion (deltagerne har gang i deres eget projekt – ikke et, de
bliver betalt for at lave)
Det direkte møde mellem skaber og modtager – og dette mødes indflydelse på det endelige produkt
(interaktionen mellem skaber og modtager og konkret afprøvning af en ide frem for detaljeret
forhåndsbeskrivelse)
Behovet for rammer, der giver muligheder for udfoldelsen (den faciliterende rolle)
Værdien i det fælles – mødet mellem nybegynderen og den professionelle, nørden og den nysgerrige
– og resultatet heraf (at blive klogere sammen – læring i fællesskaber)

Konklusion på modningsprojektets formål
Modningen skal undersøge og dokumentere interesse for og vilje til at deltage blandt kulturentrepenørerne.
De frivillige kulturentrepenører var ekstremt engagerede, og de blev fundet via open call. Vi brugte især de
sociale medier til at dele open call. Det viste sig at være en rigtig god idé med en meget kort video, som
Klaus Elmer lavede, hvor han introducerede sig selv og projektet. Den blev delt på fx facebook og var i høj
grad med til at sikre kulturskabernes deltagelse. Modningsprojektet har vist, at det er muligt for biblioteker
at skabe den rette præmis for kulturentreprenører, kulturskabere, deltagere, nysgerrige mv.
Modningsprojektet har også vist, at der kan skabes gode samarbejder med andre interessenter, hvor også
eksterne undervisere/instruktører med stor fordel kan inddrages. Eksterne underviseres/instruktørers
kompetencer kan være relevante at bruge - og kan samtidig generere læring/kompetenceudvikling af
ansatte. Herudover kan man forstille sig en endnu højere inddragelse af medskaberes egne kompetencer.
Samarbejde og skabelse af nye kulturprodukter – og masser af læring
Modningsprojektet har også vist, at kulturentreprenører, deltagere, nysgerrige mv. kan opnå store
gevinster ved at samarbejde i faciliterede rammer - uden at kende hinanden på forhånd.

Et begejstret team efter vel udført arbejde – evaluerings-workshop

Der opstod en helt særlig ånd på teamet bestående af frivillige kulturskabere og Klaus Elmer. Ved
evalueringsworkshoppen var de alle enige i, at: ”Vi er makers incarnated”. Som Pil udtrykte det:
”Grænserne mellem gæster, professionelle, makers og frivillige ophæves jo fuldstændig”.
Læringen i gruppen var markant – og større, end hver især havde regnet med på forhånd. Der var læring på
mange niveauer: Den tekniske kunnen var stærkt forøget. Evnen til at samarbejde var styrket og nye
teamdannelser opstod undervejs. Flere havde brudt personlige grænser, fordi der også skulle stilles

spørgsmål og man ikke ”kunne gemme sig bag kameraet”, som Nil udtrykte det. De dokumenterede alle
deres udvikling ved at skrive, hvad de mødte op som – og hvad de kom ud som.
Det lød sådan her:







Nil Schleimann: Fiktion → Dokumentar
Pil Christensen: Fotograf → Videograf
Kasper Riising: Pilot → Korrespondent
Allan Enevoldsen: Radiomand → Videomand
Kimmy Nielsen: Perfektionist → Rock’n’Roll
Pauline Drasbæk: Illustrator → Idémager

Læringen sker vel at mærke ikke alene blandt kulturentrepenørerne. Klaus Elmer fik som professionel
fotograf en helt ny opgave i at lære fra sig, at slippe noget af kontrollen med outputtet – og navigere i kaos
på vejen hen til et fælles produkt af høj kvalitet. Og som biblioteksansatte er det ekstremt lærerigt at
bevæge sig i kreative miljøer, hvor tingene ofte foregår noget anderledes end vanligt.

Allan, Kimmy og Pauline med deres ”nye jeg” skrevet på navneskiltene

Modningsprojektet skal desuden komme med forslag til national udbredelse af Kulturkarburator gennem
eksisterende digitale platforme.
I modningsprojektet har vi anvendt eksisterende platforme: Klaus Elmer har distribueret trailer og film via
Vimeo, arbejdsgruppen har kommunikeret via en lukket facebookgruppe, og markedsføringen er sket via
bibliotekernes og vores samarbejdspartner eksisterende digitale platforme.
Biblioteket som guide, rådgiver og formidler
Erfaringen er, at vi ikke behøver at opfinde nye digitale platforme – de er der i forvejen. Sider som
www.kickstarter.com og www.booomerang.dk kan anvendes som platform til at indhente donationer,
mens bibliotekets egne platforme (fx bibliotek.dk, lokale facebooksites, lokale bibliotekswebsites,

litteratursiden, emusik mv.) kan anvendes til at formidle og markedsføre produkterne. Bibliotekets rolle
bliver altså
-

facilitering af kulturprodukternes tilblivelse (workshops, rådgivning, sparring)
vejledning omkring anvendelse af eksisterende platforme til at indsamle donationer
formidling af kulturprodukterne via bibliotekernes og samarbejdspartneres platforme

Der skal skabes en model for, hvordan dette bedst udføres i praksis, eksempelvis skal biblioteksansatte
(eller partnere) have viden om, hvordan de eksterne donations-sites fungerer, således at kulturskaberne
kan få en god rådgivning.

