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Side 2 

Nye udviklingsprojekter 

 

Kulturministeriet yder i 2010 og 2011 støtte til følgende nye udviklingsprojekter i kul-

turaftalen:  

 

Tabel over statslig udviklingsstøtte   

 

Projekt/Kr. 2010 2011 

Kulturhistorisk Atlas 272.500 100.000 

Lys over Lolland 150.000 50.000 

1001 nat 275.000 275.000 

World Wide Words 150.000 150.000 

KulturLink Femern Bælt  500.000 

I alt 847.500 1.075.000 

 

 

Den lokale egenfinansiering skal som minimum svare til den statslige støtte.   

 

De ovennævnte tilskud ydes fra de kulturelle tipsmidler, Kulturpuljen til hele landet. 

Tildelingen af tipsmidler forudsætter Finansudvalget tilslutning i de enkelte år.  

 

De ovennævnte tilskud er derudover omfattet af de gældende rammer og vilkår for pro-

jekttilskud i kulturaftalen for perioden 2008-2011  

 

Se nærmere om projekterne nedenfor. 

 

1) Kulturhistorisk Atlas 

Projektet bygger videre på Historisk Atlas Fyn, der er udviklet af Odense Bys Museer 

og er en hjemmeside, der via et interaktivt kort fungerer som platform for formidling af 

lokal kunst- og kulturhistorie. Lokale arkiver, biblioteker og museer præsenterer via 

hjemmesiden informationer om bl.a. kirker, gravhøje, herregårde, landsbyer mv. Via et 

internetbaseret kort kan brugeren finde frem til oplysninger om eksempelvis sin egen 

landsby eller interessante bygninger i området. 

 



 

Side 3 

Projektet i Kulturregion Storstrøm ønsker at udvikle et Historisk Atlas for Storstrøms-

området i tæt samarbejde med det eksisterende atlas for Fyn. Atlasset er for nyligt med 

stor succes udvidet til også at omfatte Vadehavsområdet, og en udvidelse til Storstrøm 

vil ligge i naturlig forlængelse heraf. Erfaringen med Historisk Atlas i andre dele af 

landet vidner om et initiativ af høj kvalitet, som anvendes meget.  

 

 

2) Lys over Lolland 

Lys over Lolland er en ti dages kunst- og kulturfestival, som finder sted i sensommeren 

på skiftende lokaliteter på Lolland. Festivalen er baseret på en utraditionel kobling af 

højprofileret kunst og eksperimenterende kulturelementer, som derfor henvender sig til 

et bredt publikum. Kunst- og kulturfestivalen præsenterer billedkunst, teater, perfor-

mance og film mm. skabt af anerkendte danske og internationale kunstnere. 

 

 

3) 1001 nat 

Et af målene i den eksisterende kulturaftale er, at der skabes en projektbaseret profes-

sionel regional scene. Kulturregionen har på den baggrund skabt et samarbejde mellem 

Storstrøms Kammerensemble og tre egnsteatre (Masken, Grønnegade Teater samt Can-

tabile 2). 1001 nat, der er en nyfortolkning af det klassiske værk, er den første forestil-

ling, der opføres i regi af dette samarbejde. Resultatet bliver en stort opsat forestilling, 

der spilles i naturskønne områder udendørs og indendørs i asiatiske telte – jurter. Fore-

stillingen turnerer rundt i kulturinstitutionernes hjemkommuner og finder altså sted 

på skiftende lokaliteter, hvor der ikke normalt opføres scenekunst.  

 

4) World Wide Web 

Projektet tager afsæt i at undersøge og formidle, hvordan de unge bruger og påvirker 

sproget, og hvordan de er med til, ved brug af de digitale medier, at udvikle nye forma-

ter inden for genren ”ord”. Det være sig alt fra sms-beskeder, internetprofiler og compu-

terspil til mere bevidste kunstneriske udtryk og holdningsmæssige, politiske budska-

ber. Der vil årligt blive arrangeret en række workshops for unge i løbet af foråret, bl.a. 

om sms-noveller og poetry-slam, hvorefter resultaterne heraf bliver præsenteret sam-

men med en række kunstnere på en internationalt anlagt festival i kulturregionen i au-

gust måned. Projektet har været kørt siden 2009. 

 



 

Side 4 

5) KulturLink Femern Bælt  

Der er tale om et dansk-tysk kulturudvekslingsprojekt, som har til formål at skabe en 

mental, kulturel bro over Femern Bælt forud for etableringen af den fysiske forbindelse. 

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Kulturregion Storstrøm og Kulturregion 

Midt- og Vestsjælland på dansk side og Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck på tysk 

side. Etablering af sekretariat og anden overordnet organisering finansieres via EU-

midler. Der ønskes støtte fra Kulturministeriet til midler til finansiering af såkaldte 

mikroprojekter, der skaber kulturaktiviteter på begge sider af grænsen. 

Dette er et nyskabende projekt med både internationalt samarbejde og samarbejde på 

tværs af kulturregioner.  

 


