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’DEN KULTURELLE BY’, ÅRHUS, 14.-16. NOVEMBER 2010

kort om nordic city network
nordic city network er et netværk bestående af mellemstore nordiske byer, der alle er optagede af de udfordringer, som byer i dag 

står overfor – set i lyset af at vi har bevæget os fra industrisamfund til videnssamfund. nordic city network udvikler teser og viden 

om, hvordan vi kan imødekomme disse udfordringer i planlægningen af vores byer. således fungerer netværket dels som en tænke-

tank for moderne kundskabsbyudvikling, dels som en videns- og erfaringsplatform for dets medlemmer, og andre interesserede 

parter. 

temaet ’den kulturelle by’
temaet om kultur skal ses i rækken af temaer, som er blevet behandlet ved de sidste års seminarer i nordic city network, som 

afspejler forståelsen af den moderne kundskabsby som en kompleks størrelse, hvor det ikke alene handler om viden, men om 

at skabe en attraktiv, innovativ, og kulturel by. efter de sidste par år at have behandlet temaer som universitetet og byen og 

arbejdspladsernes forandring sætter vi nu fokus på kultur. kultur er i denne sammenhæng ikke bare at forstå som kulturinstitutioner, 

men indeholder mange forskellige aspekter. dette seminar vil belyse forskellige perspektiver på kultur - det vil sige, hvordan vi skal 

forstå ’kultur’, og hvordan man kan arbejde med ’kultur’ i moderne kundskabsbyudvikling. seminaret vil indeholde oplæg af mere 

teoretisk karakter som introduktion til part 1 og 2. i part 1 vil derudover indeholde konkrete eksemplerfra Århus og Umeå på, hvordan 

man på forskellige måder kan arbejde strategisk med kultur som et redskab i kundskabsbyudvikling, ligesom der vil være et indlæg 

om cultural planning som tilgang og metode i byudviklingen. i part 2 sætter vi fokus på byrummets mere grundlæggende kulturelle 

betydning med udgangspunkt i et nyt pilotprojekt i nordic city network. projektet ’kultur og byrum’ er et samarbejde mellem Århus 

og malmø.

diskussionen af kultur er ikke bare en byplanopgave, og vi ønsker derfor at engagere de mennesker, der til daglig arbejder med 

byens kulturliv. en overordnet målsætning vil således være at skabe en bedre forståelse på tværs af kultursektorer og plansektorer 

med henblik på at etablere nye partnerskaber og skabe grobund for nye måder at tænke byudvikling på. i part 1 vil der således være 

en paneldebat med vores inviterede gæster fra kultursektoren. derudover byder part 4 på en guidet tour i Århus, hvor vi skal stifte 

bekendtskab med de mange kulturelle kræfter i Århus - den kulturelle by ved selvsyn!

Formen på seminaret vil være en blanding af oplæg, paneldebat, plenumdiskussion og mere workshop baseret arbejde i mindre 

grupper. 

sted: 
toldkammeret

deltagere: 
planlæggere fra nordic city network’s 13 medlemsbyer og inviterede gæster fra kultursektoren i de 13 byer

søndag den 14. 11. 2010
Velkomstmiddag kl. 19: gourmetgaragen, mejlgade

mandag den 15.11. 2010
toldkammeret, Vejerboden

part 1: kulturelle ressourcer & kultur som strategi
kl. 9:00-9:30: kultur som tema i ncn – introduktion v. per riisom
• temaet ’kultur’ i kundskabsbyen – udvikling af ncn’s teser

(cultural planning, kunst og det kreative, det almene – kulturel og social innovation)

9:30-10:30: kulturelle kundskabsbyer i nordic city network – hvad er det?
• Århus som kulturby – hvilken betydning har det for byudviklingen generelt? præsentation af kulturel kortlægning, analyser og 
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visionsseminar v./ trevor davies, Århus kommune

• Umeå som kulturby

10:30-10:45: spørgsmål/diskussion

paUse

11:00-11:20 det (inter)kulturelle som driver i byudvikling
• Århus: Bazar west – del af en ny bydel. Historie og betydning for implementeringen af Helhedsplan for gellerup.

v./ per Frølund, gellerupsekretariatet, Århus kommune

11:20-12:00: paneldebat med kulturrepræsentanter

korte indlæg fra vores inviterede gæster fra kulturlivet – hvilken sammenhæng ser de mellem kultur og byudvikling? og reaktioner 

på de indlæg, som de har hørt.

Form: Hardtalk, hvor alle giver korte indlæg på 5 minutter og herefter diskussion blandt deltagerne med spørgsmål fra ordstyrer

12:00-12:30: cultural planning 
metode for kortlægning af kulturelle ressourcer. Foredrag v. Lia ghilardi, cultural planner, noema research & planning

12.30-12.45 plenumdiskussion

Frokost 12:45-13:30
Buffet i Vejerboden

part 2: Byrummets kulturelle betydning

kl. 13:30 - 14.00: om byrummets kulturelle betydning
oplæg v. anni greve, sociolog og forsker ved rUc 

kl.  14-14.30: ’kultur og byrum’ - et pilotprojekt i nordic city network: 
•strategi om byrum i malmø v. patrik widerberg

•præsentation af pilotprojekt i malmø og Århus: Byrumsanalyser & symposium – teser

kl. 14:30-15:30: strategier for kulturelle byrum: gruppearbejde: 
Udgangspunkt for diskussion er pilotprojektet

•præsentation af udvalgte ’byrum’ – stråk

•Feed back på teser

kl. 15:45-16:30: plenumdiskussion 

kl. 18:30: middag
nordens Folkekøkken, Jægergårdsgade 6

part 2b: oplevelsesbyen: kulturlivet i Århus – LiVe! Fra kl. 21:00
Vi går sammen ud og oplever Århus by night. tilbud om deltagelse i kulturarrangement (endnu ikke fastlagt).
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tirsdag den 16.11. 2010

part 3: det næste tema (seminar i norrkoping): politisk lederskab

kl. 9:00-10:00: kundskabsbyen og det politiske lederskab
• erfaringer med politisk lederskab v. Uffe steiner, Fredericia 

• signalement af kundskabsbyen norrköping, v. norrköping kommune,

paUse

kl. 10:15 - 11:15: ncn pilotprojektbørs  
medlemsbyer præsenterer projekt(ideer), f.eks.:

strakks (opfølgning på Bergen seminar og midtvejskonference i Lillestrøm)

trondheim (opfølgning på tema om universitet og byen)

???

(dette punkt giver alle byer mulighed for at præsentere ideer og eventuelt danne partnerskaber med andre 

medlemsbyer)

kl. 11:15 - 11:30: ncn i det videre forløb
strategi v. formand christer Larsson

kl. 11:30-12:30: Frokost
Buffet i Vejerboden eller en platte på pinden, skolegade

part 4: tæt på den kulturelle by

Ud og se på Århus 12:30-15 rundvisning v. trevor davies
Vi går sammen ud og oplever kulturelle miljøer i Århus. Vi møder kulturelle aktivister og hører om deres aktiviteter og 

syn på byen. 

 

 


