
 

 
 

 
 

 

 

for at lære af hinanden men også for at 
tydeliggøre den voksende betydning, som 
byer, der ikke er hovedstæder, får 

Luthfur Ramen 
Rådmand Manchester 

CULTURAL 
COLLABORATION 
Manchester, Aarhus og Aalborg har meget til fælles: Det er historiske byer rundet 

f industri og samhandel med andre byer og lande. Desuden er det byer, der har 
atset på udviklingen af kulturelle og kunstneriske scener. I takt med, at vores 
amfund forandrer sig, har de tre byer fokuseret på at skabe nye strategier for 
dvikling, men samtidig har de haft fokus på byens lange historie. Med afsæt i 
pørgsmålene: Hvor kommer vi fra? Hvordan ser fremtiden ud? Hvad kan vi bidrage 
ed? – står de tre byer i dag med skarpe profler, hvor tidligere tiders industri er 

kiftet ud med vidensproduktion, kreative erhverv og kulturelle tilbud.  
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På et tidspunkt hvor vores relationer til 
Europa er under stort pres, er dialog ” 
mellem byerne på tværs af vores grænser 
mere vigtig end nogensinde. I Manchester 
spiller den internationale kulturudveksling 
en vigtig rolle og dette partnerskab 
mellem Manchester, Aalborg og Aarhus 
bringer tre betydelige byer sammen; det 
bringer væsentlige kulturaktører sammen 

Alison Clarke 
Arts Council England 

Vores kulturelle ambition er høj: Mens vi 
arbejder for, at Manchester bliver kendt for ” 
kunstnerisk kvalitet og for den store værdi 
vi tillægger talent, håndværk, diversitet og 
kunstfaglig kunnen, så arbejder vi også for 
at skabe et bredere kulturelt demokrati. Vi 
ser et stort potentiale i at arbejde sammen 
om kunst og kultur 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Manchester, Aarhus og Aalborg arbejder sammen 
om at udvikle et tæt partnerskab på kulturområdet 
i 2019 og 2020. Med ønsket om at lære af hinanden, 
høste erfaringer og knytte nye bånd, har de tre byer 
indgået en formaliseret kulturaftale, der gennem 
besøg og fælles projekter vil skabe stærke kulturelle 
forbindelser mellem byerne. Gensidighed, interesse 
og kvalitet er nøgleord i samarbejdet, der inkluderer 
mange af byernes kulturinstitutioner og kulturaktører. 

Med dette by-til-by samarbejde knytter byerne ikke 
kun forpligtende samarbejder; de inspirerer og lærer 
af hinanden. Danmark og Storbritannien har altid haft 
tætte historiske bånd, hvor kulturudveksling har spillet 
en helt central rolle. Det vil by-til-by samarbejdet 
cementere og føre videre, hvilket kan vise sig særligt 
vigtigt i tiden efter Brexit, hvor Storbritannien 
kommer til at spille en anden rolle i det europæiske 
samarbejde. 

I Aarhus har vi en kulturpolitisk vision 
om at være en international by, hvor ” 
kulturen sætter dagsordenen. Vi tror på 
og har gode erfaringer med, at kultur og 
partnerskaber kan bygge bro og skabe 
værdi. Derfor ser vi også meget frem 
til at udvikle dette partnerskab over de 
kommende år 

Rabih Azad-Ahmad 
Rådmand Kultur og Borgerservice 
Aarhus Kommune 

DE OVERORDNEDE TEMAER 
FOR SAMARBEJDET ER: 

Børn og unge;  kultur og sundhed; byudvikling og 
design. Inden for de tre temaer har kulturhuse, 
biblioteker, teatre, orkestre m.f. formuleret 
samarbejdsprojekter, der vil blive præsenteret på 
byernes kulturelle scener; i byernes åbne rum og i 
byernes kulturinstitutioner i løbet af 2020 og 2021. 

Samarbejdet mellem de tre byer understøttes af 
kulturforvaltningerne i Aarhus og Aalborg og af 
Manchester City Council.  

Slots- og Kulturstyrelsen og Arts Council England 
har desuden indgået en aftale om at støtte op 
om projekterne. Initiativet har sit udspring i Det 
Internationale Kulturpanel, et tværministerielt 
samarbejdsorgan bestående af Kulturministeriet, 
Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet samt 
centrale aktører inden for Danmarks kulturudveksling 
med udlandet. Desuden har Statens Kunstfond støttet 
fere af projekterne. 

I Aalborg har vi altid vægtet det 
internationale samarbejde højt og en ” 
mulighed for at etablere et tættere 
kulturelt partnerskab med både Aarhus 
og Manchester kunne vi da ikke sige 
nej til. Vi har store forventninger 
til samarbejdet og til, at der bliver 
etableret varende relationer mellem 
byerne og det levende kulturmiljø, der 
blomstrer i de 3 byer 

Mads Duedahl 
Rådmand Sundheds og Kulturforvaltningen 
Aalborg Kommune 




