KulturKompasset 2025
Mål for
2025 og
strategier

Fokusområder 2018-2021

Handleplan 2018

Et godt sted at leve


Sikre lige adgang til kultur for alle borgere.



Styrket indsats for at skabe en bredere aktør- og
publikumsskare til kommunens kultur- og fritidstilbud.



Skabe og understøtte rammer til mødet mellem
herboende udlændinge, nye flygtninge, frivillige
foreninger, kulturaktører og byens borgere.



Videreudvikle det rådgivende projektcenter, hvor
borgere og kulturskabere støttes til at udvikle egne
events.



Implementering af forretningsgrundlag for events:
o Udarbejdelse af digital platform til kultur
skabere.
o Implementering af screeningsværktøj for events.
o Temaaftener for kulturskabere med fokus på
projektledelse, kommunikation og
markedsføring.



Styrke og understøtte kultur-, litteratur- og
kunstoplevelser i hele kommunen.



Godkende og implementere handlinger i Sønderborg
Kommunes Kunststrategi.



Udvikling af Augustiana Skulpturpark og Kunstcenter.



Udarbejdelse og udmøntning af en overordnet
biblioteksplan og bibliotekspolitik.
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Stærkt kulturmiljø på tværs








Fastholde og udvikle events i samarbejde med
faggrene Kultur, Handel og Turisme samt fastholde
samarbejdet i aktørudvalget for Kultur, Handel og
Turisme.



Krydstogtsturisme i Sønderborg (derunder foodwalk
med fokus på lokale fødevarer).



Udvikling af ekstraordinære events og arrangementer
på Kær Vestermark.

Markering af unikke og historiske begivenheder
under temaerne; afslutning af 1. verdenskrig,
bæredygtighed og gastronomi samt Genforening
2020.



Understøtte og samarbejde med Fridthjof Film om
filmproduktionen "I Krig og Kærlighed”.



Genetablering af 1864-dage i forbindelse med Kampen
om Als 1864.

Fremme koblingen mellem kultur, sundhed og
dannelse.



Etablere et netværk mellem musikskolelærere og
musiklærere i grundskolen for at styrke
instrumentalundervisning og musikforståelse i skolerne
i samarbejde med House of Creativity.



Sønderborg Musikskole afholder en fælles
inspirationsdag for musiklærere for at etablere og
styrke netværk.



Udvikling af koncept Landesgartenschau i 2020.



Sønderborg Musikskole afvikler Dansk-Tysk
Messingblæserakademi (Brass Crossing Boarders).



Udvikling af InterReg projekter (Landdistrikter) –
udveksling af madkulturer på tværs af grænsen.



WoodSculpture 2018 samarbejder med elever fra
berufsfachschule holzbildhauerei Flensburg.

Det grænseoverskridende samarbejde fastholdes og
udvikles.
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Afvikling af regattaen ’Kongelig Classic’ mellem
værtsbyerne Flensborg, Sønderborg og Aabenraa.
Kongelig Classic afvikles som etapesejlads over to dage
for klassiske lystfartøjer og bevaringsværdige
brugsfartøjer.

VidensBy Sønderborg, House of Creativity er fortsat
bindeled mellem folkeskole og det omgivende
samfund med det formål at udvide læringsrummet
ved at inddrage kulturinstitutioner i det åben-skole
samarbejde.



Implementering af kulturel læseplan på udvalgte
årgange for alle folkeskoler.



Implementering af partnerskabsaftale med Det
Kongelige Teater i samarbejde med Sønderborg
Musikskole.

Styrke Sønderjyllands Kunstskole og Sønderborg
Musikskole.



Tilbyde ”musikklasser” til folkeskoler.



Sønderborg Musikskole udvikler musikmiljøer på
kommunens folkeskoler.



Styrke studiemiljøet for talentelever på Musikalsk
Grundkursus og Billedkunstnerisk Grundkursus.



Øge elevtallet på Musikalsk Grundkursus og
Billedkunstnerisk Grundkursus.



Udvikling og etablering af fælles øvelokaler for Det
Sønderjyske Sangcenter og Sønderjyllands
Danseakademi.



Sikre dialog og borgerinddragelse af unge.

Fokus på kulturelle oplevelser, sports- og
fritidsaktiviteter til vands (fx vandkulturfestival)

Hotspot for børn og unge






Studiemiljø- og ungeindsatsen opretholdes og
styrkes.
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Styrke sociale og kulturelle mødesteder for unge i
hele kommunen.

Skabe mulighed for og lige adgang til at alle børn får
adgang til oplevelser på kommunens scener og i
foreningslivet i samarbejde med kulturaktører,
institutioner, foreninger og ildsjæle.



Etablering og åbning af Ungehuset Mejeriet.



Unge involveres i kulturudvikling.



Udvikle og synliggøre kulturelle tilbud til børn uden for
skoletiden.
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