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Kapitel 1: Baggrund 1r tillægsaftale

1.1. Baggrund

Aarhus er udnævnt som Europæisk Iculturhovedstad i 2017. Da der ultimo 201:1 ikke er

taget stilling til det statslige engagement i kulturhovedstadprojektet. indgår Kultur

lii ifl stenet og kultuiregicin Aarh us nar’ærtnde tillægsaftale til k ulturaftalen for 2009-

2012 (inkl. tillægsaftaler fra 2010 og 2013e I foråret 2014 indledes dialog om udvik

lingsprojekter i fhrbindelse mccl en ny fleranig aftalt gældende fra 2015.

I denne tillagsaft ole indgu r ændringer i forhold til kulturaftrilen for 2009-20)2 inkl.

ill ægsa f a ler. De rest cm n de ru mm er og vil kar vi de refiircs uændret

1.2. Aftaleperiode

Tillægsaftalen gælder for perioden 1. januar — :31. december 2014. T)en er et tillæg til og

en videreflirelse af kulturoftalen for 2009-2012 inkl, tillæg om Aarhus Festuge fra juni

2010 og et tillæg om komniunalfuldrnagtstilskud fra december 2010 samt tillægsaftalen

for 2013.

Kapitel 2: Fokusområder og mål

I)en igangværende indsats i kulturaftalen for 2009-2012 viderefores og udbygges inden

fur de rammer og vilkar. der er aftalt i kulturaftalen inkl. t,illægsaftaler. og målene i

den hidtidige aftale forventes med denne t.illægsaftals- opfrldt i 201 I (se nærmere i den

afsluttende evaluening afkulturaftalen for 2009-2012).

Derudover vil der i 2011 lobende være droftelser med henblik pà indgåelse af en ny

flerarig kulturaftale mellem Rulturregion Aarhus og Kulturmimsteriet fra 2015. som

tager hojdc for indholdet i den nye regionale kulturpolitik i Aanhus. der blandt andet

omfatter gennemforelse af kulturhovedstadsprojektet i 2017.

Kapitel 3: Bevillinger knyttet til aftalen

Se i ovnigt betingelser og vilkår for bevillinger, regnskab og evaluering i kulturaftalen

for 2009-2012.

3.1 Den kulturelle rammebevilling

Den nuværende statslige rammebeviHing i kulturaftalen tor 2009-2012 og i tillægsafta

len for 2013 viderefores og pris- oglontaisreguleres til 2011-niveau.

i)en statslige kulturelle rammehevilling er i 201 I pà i alt: 65.813.037 kr. Den regionale

medfinansiering er i 2011 pä i alt 70.187.200 1cr.

Las n;ermire i bilag 1.

3.2 Projektbevillinger
L)et årlige s:utslige tilskud til Aarhus Festuge i kulturaftulen for 2009-2012 og i til.

lægsaftalen for 201:1 pa I, 1 mio. kr. vicleret’nres i 2011.
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Derudover forlænges tilskud til et udviklingsprojekt ved Aarhus Festuge

på i mio. ke. årligt til og med 201-1. Aarhus Festuge har i de senere år markeret sig ved

at skabe ni idlertidige bvrum der styrker og udvikler kvaliteten af bymiljoet i Aarhus..
Festugens arbejde i byens rum sker i tæt samarbejde med aikitektei-. kunstnere. er

hvervsliv. kulturinstitutioner og andre relevante aktorer.
I 2011 udvikler og skiv i-per Festugen sit arbejde med midlertidige brum i en arkitek
turfestival kaldet 1:1.

Festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed frem til 2018. Festivalens formål er

dels at prornovere og inspirere aarhusiansk og dansk arkitektur/design i en internatio

nal kontekst cklsat bid rage til bydannelse og -udvikling gennem skabelsen af midler
tidige bvruni. F’estivalens titel 1:! henviser til. at. der bygges i storielsesforholdene 1:1

ude i hyrummet.
I 2011 skydes festivalen bl.a. i gang med en bvrumsrute. der løber fra Banegårdsplad

sen over det nye kulturcenter Godsbanen og videre til den nye bydel på Ceres-grunden
ft)r at slutte i Den Gamle Ry. Med ruten vil Festugen flytte menneskestrommen i l)yefl

og inspirere til. at de nye byrum bliver en del at byens bevidsthed. Helt konkret opdeles
ruten i parceller. og på hver parcel samarbejder Festugen med forskellige pautnere om
at aktivere byrummet pa måder. der udfordrer og styrker kvaliteten.
Festugen har anslået 500.000 brugere, der hvert år får ni ulighed for at opleve mIe ru id

lerticlige byrum. Som eksempel havde Festugens nyetablerede Bypark 110.000 brugere i

løbet af 10 dage i 2012.

Tilskuddet ydes fra de kulturelle udlodningsmidler (Puljen til kultur i hele landet).

Tildehngen af udlodningsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i det enkelte

àr.

I)erudover ydes der ingen statslige tilskud til udviklingsprojekter i kulturaftalen i 2014.

3.3 ‘l’idligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud

De nuværende kommunalfuldmagtstilskud i kulturaftalen for 2009-2012 og tillægsafta

len for 2013 viderefores og pris- og lontalsreguleres til 2014-niveau.

Læs nærmere i bilag 1.

Kapitel 4: Evaluering og rapportering

4.1 Evaluering
1)er er afleveret afsluttende evaluering af kulturaftalen frir 2009-2012. Denne evalue

ring udbygges for så vidt, angår den periode, der indgår i t illægsaftalerne for 2013 og

2014. og evalueringen afleveres senest 15. september 2015 i forbindelse med aflevering
af regnskab fla 2014.

4.2 Regnskabsoplysninger

Regnskabsaflæggelsen for den periode, der gælder i tillagsaf’talen. skal tage hojde for

de ændringer i kulturaftalen, som fremgår af tillægsaftalen.



Kapitel 5: Underskrift af aftalen

Den 2O1 l)en 2O1

:whu Kmi m une hult urstvrelscn
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BILAG 1 BEVILLINGER

Kulturregionens egenfinansiering: 2014-prisniveau

Egenfi nansiering/kr.

Moesård Museum

Biiledkunst i alt

2014

Samlet regional egenfinansiering 70.487.200

Teater

Filuren 1.588.800

gnsteatret Gruppe 38 023.10O

Bora Bora 2.923.500

Svalegang__________________________ 1.460.90()

Borneteaterrefusion i alt 2.750.10()

Aarhus Sommeropera 483.800

Teater i alt 15.250.200

Musik

Aarhus Musikskole 10.708.800

Musik i alt

Kvindemuseet i Danmark

Museer

10.708.800

i\RoS - Aarhus Kunstmuseum

2.155.10()

Aarhus Kunstmuseum - renter og afdrag

Naturhistorisk M useum

10.187.100

7.391.300

Den Gamle By 13.242.700

(5.065.500

Museer i alt 4L528.400

2.486.400

Billedkunst -- . . .

Aarhus Kunstbygning 2.999.80()

2.999.800
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Statens kulturelle rarumebevilling: 2014-prisniveau

Statslig bevilling/kr.

Musikomràdet
2014

Musikskoler 2 763.361

Musik i alt 2.763.364

Teateromrädet

Sma storbyteatre i alt 8.301.714 I
Borneteat.errefusion i alt 2.696.1 31
Aarhus Sommeropera 858.207

• Teater i alt 11.859.085

Museumsområdet

Museumstilskud 51.220.587

Museer i alt 51.220.587

Samlet statslig ramme bevilling

Den kulturelle lau? ,nebeiilUn:
Den kulturelle rammebevilling bestar af en videreforelse af det samlede tilskud i kul
turaftalen i 2013 opregiwt til 2014 pris— og lontalsniveau. Det oplyste tilskud er under
forudsætnmg af. at Finansministeriet godkender forbrug af videreforselsbelob pii Fi
nansloven for 2014 på 21 .1.1.32. Kulturel ramniehevilling i 2013. DettQ afklares i foraret
2(11 1.

Tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud (2014-prisniveau)

I 2014 overibres folgende tilskud til kulturregionen:

Tilskud kr. 2014

I alt 2.207.820

Den kulturelle rum mebevilling til kommunalfuldmagtstilskud hestar af cii viderefurelse
af det samlede tilskud i kult uraftalen i 2013 opregnel til 201.1 pris- og lontalsniveau.


