
Kulturpolitisk 
Forsamlingshus

24.2.20

Åbne Scene - Godsbanen



130 engagerede deltagere

Oplæg til inspiration, provokation, 
eftertænksomhed

Panel til at sikre et bredt perspektiv i 
debatten

Ordstyrer til at sikre, at folk med noget på 
hjerte blev hørt

Politisk panel til at lytte og reflektere



PROGRAM

16.30 Dørene åbnes

17.00 Velkommen v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad

17.15 “Kultur og Demokrati” v/Henrik Kaare Nielsen

17.25 “Kultur for alle?” v/ Natasha Al-Hariri

17.35 “Skal kunsten redde verden?” v/Jette Gejl 
Kristensen

17.55 Forsamlingshuset åbner v/ Gertrud Højlund

19.00 Afrunding og tak for nu



Henrik Kaare Nielsen: Kultur og demokrati

• Kultur = positive, samfundsgavnlige effekter – hvis vi 
”slipper den løs” på egne vilkår

• Bekymring for, at der kan komme et for ”fast” greb om 
kulturen

• Give kunsten albuerum og have for øje hvornår kultur er 
et middel, og hvornår det er et mål i sig selv

• Kunst og kultur kan dog levere utroligt værdifulde 
afledte effekter



Natasha Al-Hariri: Kultur for alle?

• Selvfølgelig er kultur for alle – men er den tilgængelig for alle? Og føler alle 
sig velkomne?

• Nogle gange har vi en ”forventningsfattigdom” ift. de børn og unge, vi gerne 
vil i dialog med

• Vi skal bryde ud af de rammer og stille os et andet sted - og spørge: Hvad er 
kultur for dig? 

• Kultur er en løftestang! Unge vil bruge kunst og kultur til at forandre 
samfundet

• Kultur er aldrig noget, vi har alene – det er aldrig noget, vi skaber alene



Jette Gejl: Skal kunsten redde verden? 

• Kunsten kan være med til at visualisere 
klimaproblematikken - men vigtigt det bliver til mere end 
underholdning

• Brug kunstnernes særlige kompetencer

• Der er behov for at finde sammen på nye menneskelige, 
inkluderende måder mod vores fælles udfordringer. Her kan 
kunsten spille en rolle

• Kunsten kan bruges til at tænke ud af boksen - på tværs af 
fagligheder



Pointer fra debatten

• Meget vigtigt fortsat at prioritere rum til kunst og kulturproduktion

• Dørene skal være åbne begge veje. Og vi skal vise vejen ind

• Fællesskab, nysgerrighed og rummelighed

• Tværfaglige samarbejder

• 2017 = Aarhus’ månelanding, som affødte vigtig læring og ”teknologier”

• Bred målgruppe og fokus på kvalitet er ikke modsætninger

• Vi skal bakke op om talenter og vækstlag - ”Der skal bygges vindmøller, for at få noget ud af al den energi”

• Et godt sted at bo = et godt sted at besøge

• Vi kan og skal være stolte af Aarhus

• Der foregår rigtig meget kultur uden for de klassiske centre og siloer

• Kulturen og kunsten kan spille en rolle når vi står overfor fælles udfordringer og kan bidrage til nye måder at 
gøre ting på


