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en progressiv og dynamisk region med
et levende kulturliv, der kendetegnes
af det banebrydende, nytænkende og
eksperimenterende - i forening med
respekten for historie, traditioner og
lokal egenart.

I Region Nordjylland satser vi på kulturen. Det gør vi, fordi kulturen spiller en
væsentlig rolle for os alle som individer
og for samfundet som fællesskab. Kulturen beriger os med oplevelser, åbner
for nye verdener og udtrykker ting, det
ofte er svært at sætte ord på. Men kulturen kan også være med til at udvikle
andre samfundsområder og sætte dem
i perspektiv – f.eks. i samarbejder med
erhverv, turisme, sundhed, uddannelse
og forskning.

FORORD

Med denne evalueringsrapport skuer vi
tilbage og ser på nogle af de resultater,
vi har opnået de seneste fire år. Hvad
har virket, og hvad skal forbedres? Er vi
gode nok til at få alle i tale? Hvordan
bakker vi bedst op om udviklingen på
kulturområdet, og hvilken forskel gør
det, at der gives tilskud fra Regionens
kulturpulje? Skabes der med kulturmidlerne et fundament for fremtiden,
eller stopper projekterne, når tilskuddene tørrer ud? Denne evaluering er et
forsøg på at besvare disse og en række
andre spørgsmål.
God læselyst!

Ulla Astman
Regionsrådsformand

Vi har i Nordjylland meget at byde på
kulturelt, men vi har også ambitioner
om at hele tiden at blive bedre. Disse
ambitioner kommer til udtryk i Region
Nordjyllands Kulturstrategi. Visionen
er, at Nordjylland skal fremstå som
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1. RESUME
1.1	Evalueringens formål og metode
Det overordnede formål med evalueringen er at give Region
Nordjylland et billede af, hvorvidt puljen af støttede enkeltprojekter i forening er med til at skabe den udvikling på kulturområdet, som Region Nordjylland har fastlagt i dens kulturstrategier. Dette er med henblik på at tilpasse modellen
for støtte fremadrettet, så indsatsområderne i kulturstrategien understøttes bedst muligt.
Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) har
tilrettelagt et evalueringsdesign, som kombinerer en målopfyldelsesevaluering og en virkningsevaluering. Målopfyldelsesevalueringen afdækker, hvorvidt projekterne når deres
egne målsætninger og derigennem puljens målsætninger.
Virkningsevalueringen afdækker, hvad der har medvirket til,
eller modvirket, at puljens mål blev indfriet. Den peger desuden på en række mulige tilpasninger af støttemodellen i
fremtiden.
1.2	Konklusion og opmærksomhedspunkter
Midlerne fra Kulturpuljerne 2010-2011 og 2012-2013 er bevilget til støtte af 52 projekter, som til sammen har aktiviteter,
der dækker alle kommuner i Region Nordjylland. Der er i gennemsnit bevilget 11,80 kr. per indbygger i regionen.
Overordnet set viser evalueringen, at de støttede projekter
fastholder de oprindelige projektmål, får afholdt de planlagte aktiviteter samt er gode til at eksponere dem. Størsteparten af de støttede projekter har imidlertid problemer med at
fastholde tidsplanen, hvilket har forskellige årsager. I de fleste
tilfælde er der dog tale om et par måneders forskydelse, hvil4

ket ikke anses som problematisk. I den forbindelse bør Regionen se på ansøgningsprocedurer i forbindelse med deadline,
afgørelse og projektperiode.
Evalueringen viser tydeligt, at de støttede projekter er helt eller delvist afhængige af Regionens støtte for at blive realiseret.
De evaluerede projekter har overordnet set godt styr på deres projektøkonomier. Evalueringen viser ligeledes, at nogle
projekter finder yderligere finansiering end forudsat på ansøgningstidspunktet, mens andre ikke finder den forudsatte
finansiering. Evalueringen viser eksempler på, at projekter
forankret i store instututioner har bedre mulighed for at tilføre medfinansiering i form af medarbejdertimer og lignende.
Med det eksisterende afrapporteringsformat er det svært at
sammenligne projektøkonomier, og i det tilfælde at Regionen
finder dette væsentligt, bør man lave en ensrettet afrapporteringsform, som man har gjort med det obligatoriske evalueringsskema.
Projekternes selvrapporteringer om opnåelse af resultater er
meget positive, hvilket metodisk er meget svært at verificere.
Det er dog Rambøll’s vurdering ud fra indrapporteret materiale samt case-evalueringer, at langt de fleste af projekterne
har opnået de forventede resultater på projektniveau, og
nogle projekter har endda overgået egne forventninger. Man
bør derfor overveje, hvor væsentlig det er at kunne måle projekternes effekt på indsatsområderne mere direkte – fx ved
opstilling af en række konkrete kvantitative og kvalitative mål
ved projektstart.
Den tværgående puljeevaluering viser, at puljen er yderst rele-

vant, idet kun 20 procent af ansøgerne bevilges støtte. Der er
generelt stor tilfredshed med den sparring og service, projektansøgerne oplever i forbindelse med sagsbehandlingen, ligesom denne anses som værende professionel og erfaren.

mere helhedsorienteret perspektiv. Yderligere viser evalueringen, at Regionen bidrager med erfaring på området, herunder i forhold til behandling og ansøgninger samt har et omfattende netværk, som forskellige aktører kan drage nytte af.

Der er et ønske om yderligere sparring og involvering i projekterne fra kulturkonsulenternes side, hvilket ville have flere
formål, viser evalueringen. For det første vil en øget indsats i
forhold til yderligere finansiering og finansiering efter projektafslutning kunne afhjælpe den hindring, som manglende finansiering udgør for mange projekters videreførelse. Ud over
at bistå med fundraising vil kulturkonsulenterne også kunne
bidrage med tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på
at skabe en mere varig effekt af projektet. For det andet vil
yderligere bistand fra kulturkonsulenterne i forbindelse med
ansøgning, afrapportering og andre administrative opgaver
måske kunne tiltrække nogle andre typer ansøgere.

Overordnet viser evalueringen imidlertid, at disse forskellige
samarbejder også giver anledning til forvirring og manglende
retning. I praksis er der eksempler på, at projektholdere kan
være usikre på, hvem der har bevilget pengene, og det kan
gøre det svært for potentielle ansøgere at gennemskue, hvor
de skal søge. På et mere strategisk niveau peger evalueringen
på, at kulturpolitikken kommer til at mangle retning, og at
der ikke er én oplagt partner på kulturområdet, som andre
sektorer går til, når de ønsker at samarbejde på tværs.

Evalueringen viser, at det er vigtigt med en størrelsesmæssigt
balanceret portefølje af projekter. De store projekter bidrager
til at give synlighed, styrke netværksdannelse og kendskab på
tværs af regionen og kommer ofte alle regionens kommuner
til gavn. Kompetencerne til at kunne afholde fyrtårnsprojekterne kommer dog fra de erfaringer, projektholdere gør sig
ved at gennemføre mindre projekter. Og denne fødekæde er
vigtig at fastholde.
Evalueringen viser, at det er den generelle opfattelse, at der er
et godt samarbejde i regionen på kulturområdet. Dette gælder både mellem myndigheder (fx kommuner og Regionen),
men også mellem små og store kulturaktører. Evalueringen
peger netop på samarbejdet om de store projekter som en
drivkraft for dette gode samarbejde. Også Regionens bidrag
til Kulturaftalen vurderes at være særdeles vigtig for samarbejdet på tværs. Regionens bidrag til Kulturaftalen anses for meget væsentligt og nødvendigt, idet Regionen kan anlægge et

Effekten på indsatsområderne er meget svær at måle direkte,
men med baggrund i ovenstående kan det overordnet set
konkluderes, at kulturpuljerne i højere grad bidrager til nogle
indsatsområder end til andre. Regionens bidrag gennem kulturpuljerne, Kulturaftalen og de store projekter skaber samarbejde og netværksdannelse på tværs, realiserer ellers urealiserede projekter samt udvikler talenter gennem fokus på
støtte. Evalueringen peger således også på, hvad der kunne
iværksættes for at bidrage til de øvrige indsatsområder, ud
over hvad det enkelte projekt bidrager med. Dette kunne
være større fokus på projekter med længerevarende effekter
i forhold til større eksponering af kunst i erhvervslivet og jobskabelse samt fokus på internationale aktiviteter i forbindelse
med fx udenlandske studerende.
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Ovenstående analyser og konklusioner giver anledning
til følgende opmærksomhedspunkter, der kunne være
relevante at drøfte fremadrettet:
•

Organisering af støtten i forhold til puljer, aftaler
og store projekter samt prioriteringen mellem
driftsmidler og udviklingsmidler.

•

Ensretning af kommunikation og udarbejdelse af
fælles overordnet strategi for kulturområdet.

•

Samspillet med de øvrige sektorer for at sikre bidrag
til indsatsområder som styrkelse af den internationale dimension, eksponering i erhvervslivet samt
jobskabelse.

• Optimere ansøgningsproceduren således, at der er 		
tilstrækkelig tid til gennemførelse af projektet ud fra
den opstillede tidsplan.
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•

Udarbejde en obligatorisk afrapporteringsskabelon,
således at projektøkonomier, medfinansiering, mid		
ler og andet er lettere at sammenligne og synliggøre.

•

Overveje opstilling af mere målbare indikatorer per
projekt til fremadrettet evaluering.

•

Dedikering af kulturkonsulenter til enkelte projek-		
ter for at sikre en styrkelse af finansiering, viderefø-		
relse og forankring.

2. INTRODUKTION
2.1	Evalueringens formål
Evalueringen har til formål at udarbejde et billede af, hvorledes Region Nordjyllands kulturstøttemidler anvendes i
relation til at udvikle kulturområdet med udgangspunkt i
kulturstrategierne. Evalueringen skal afdække, hvorvidt de
støttede projekter bidrager til at understøtte de indsatsområder, der fremgår af Regionens strategier på kulturområdet,
Kulturstrategi 2010-2011 samt Kulturstrategi 2012-2013.
Resultaterne fra evalueringen skal bidrage til en proces i
Regionen om udvikling af kulturområdet og give input til,
hvorledes støtten skal organiseres fremadrettet.
Evalueringen omfatter 52 kulturprojekter støttet af kulturpuljerne. Herudover er de større projekter Go Global og
PORT2010 samt Regionens bidrag til Kulturaftale Nordjylland inkluderet i evalueringen.

2.2	Kulturpuljernes kontekst
Hovedparten af Regionens midler på kulturområdet afsættes til kulturpuljerne, der kan søges af forskellige aktører, der
samarbejder om udviklingsprojekter inden for kulturområdet
og understøtter indsatsområderne i kulturstrategien. Dette
kan være aktive kunstnere, vækstlag og talenter, kultur- og
kunstproducenter, kommuner, uddannelsesinstitutioner,
virksomheder, enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. De resterende kulturmidler afsættes til andre formål,
heriblandt Kulturaftale Nordjylland.
Kulturstrategierne udgør rammerne for udmøntningen af kulturmidlerne. Strategierne har til formål at understøtte udviklingen af kunst- og kulturområdet og sætter fokus på et antal
indsatsområder, som fremgår nedenfor:

Indsatsområder for strategierne
Kulturstrategi 2010-2011
• Udvikling af rammebetingelser for producenter af
kunst og kultur
• Eksponering af kunst og kultur i erhvervslivet
• Skabelse af flere kulturelle jobs i den offentlige og
private sektor for udøvende kunstnere
• Sikring af talenter, vækstlag og den kulturelle
fødekæde.
• Synliggørelse af kunsten og forbedring af vilkårene
for afsætning af kunsten

Kulturstrategi 2012-2013
• Vise nye veje i samspillet mellem kulturliv og
offentlige/private aktører
• Skabe bedre vilkår for kvalitet og vækst i nordjysk
kunst og kultur
• Synliggøre og realisere stedbundne kulturelle
potentialer
• Styrke den internationale dimension i nordjysk
kulturliv
• Fremme nye vinkler på talentudvikling
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3. EVALUERINGSMETODE
• Gennemgang og bearbejdning af projektansøgninger
• Gennemgang og bearbejdning af obligatoriske afrapporteringsskemaer
• Udsendelse og bearbejdning af midtvejsevalueringer
• Interviews med udvalgte case-projekter
• Interviews med relevante aktører i kulturlivet.
3.1	Målopfyldelsesvaluering
Målopfyldelsesevalueringen afdækker, i hvilken grad de støttede projekter realiserer egne målsætninger og bidrager til
puljens målsætninger. Der er i den indledende fase af evalueringen fokus på at sikre sammenhæng mellem puljens og
projekternes målsætninger. I den forbindelse er der foretaget en kvantitativ analyse af samtlige projekter, enten med
udgangspunkt i den obligatoriske slutafrapportering for
projektet eller en midtvejsevaluering udsendt af Rambøll i
forbindelse med denne evaluering.
Evalueringen har fokus på en række projekter inden for en
fælles puljeudmøntning, hvor projekterne har forskelligt fokus, forskellige metoder og forskellige målgrupper. Udfordringen er derfor at finde den rette balance mellem en tværgående evaluering, som giver mulighed for at belyse puljens
samlede værdi, og et projektspecifikt perspektiv, som kan
dokumentere projekternes resultater og de erfaringer, der
er tilvejebragt gennem implementeringen og organiseringen
af projekterne.
Rambøll har tilrettelagt et evalueringsdesign som kombinerer en målopfyldelsesevaluering og en virkningsevaluering. I
evalueringen er anvendt både kvalitative og kvantitative metoder:
8

Yderligere er der foretaget en grundigere evaluering af otte
udvalgte case-projekter, hvor der er indhøstet særlige, gode
eller dårlige erfaringer. For at opfylde evalueringens formål
er der udarbejdet en spørgeramme (figur 1), som er anvendt
i den kvantitative analyse og i evalueringen af case-projekterne.
De otte case-projekter i Tabel 1 på side 10-11 er udvalgt i
samarbejde med styregruppen og med udgangspunkt i at
sikre diversitet i forhold til projektstørrelse og type. De evaluerede projekter er kort præsenteret nedenfor. Den fulde liste
over de evaluerede projekter findes i bilag 1.

FIGUR 1 - SPØRGERAMME
FiGUR 1. SPØRGERAMME

iMPLEMEnTERinG
oG AkTiviTETER

MidTvEjSEvALUERinG

SLUTEvALUERinG

1. Er der væsentlige ændringer ift. de oprindelige pro-

1. Er der væsentlige ændringer ift. de oprindelige
projektmål? I bekræftende fald: Hvad er årsagen
til det?

jektmål? I bekræftende fald: Hvad er årsagen til det?

2. Er der den fornødne fremdrift i implementeringen,
målt som overensstemmelse med de ved bevilligen
angivne tidsplaner, aktiviteter, milepæle og budgetter?
3. Er der under projektets gennemførelse skabt den
organisation, partnerskab og samarbejde, som
forudsat i den endelige udgave af den ansøgning, der
er givet bevilling til?
4. Er der udsigt til, at projektet vil nå sine forventede

TiLvEjEbRAGTE
RESULTATER

effekter og resultater, som specificeret i den endelige
udgave af den ansøgning, der er givet bevilling til?
5. Har projektet i tilstrækkelig grad medvirket til
synlighed, herunder at projektet er støttet af Region
Nordjylland?

2. Har projektet overensstemmelse med de ved
bevilligens givne tidsplaner, aktiviteter, milepæle og
budgetter?
3. Har projektet etableret organisation, netværk,
partnerskab og samarbejde, som forudsat i den
endelige udgave af den ansøgning, der er givet bevilling til?
4. Har projektstøtten fra Region Nordjylland lettet
tilgangen til uderligere lokal/regional/national
medfinansiering?
5. Har projektet opnået sine forventede effekter og
resultater, som specificeret i den endelige udgave
af den ansøgning, der er givet bevillig til?
6. Har projektet i tilstrækkelig grad medvirket til
synlighed, herunder at projektet er støttet af Region
Nordjylland?

7. Har projektet medført en levedygtighed/bæredygtighed ud over projektperioden?

8. Har projektet medført kompetenceudvikling i
projektorganisationen og/eller hos aktørerne?
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Tabel 1 - Case-projekterne
Dreamscapes, 1/9 2011 – 31/12 2012
Ideen bag DREAMSCAPES er at koble billeder og musik til et stærkere, både
visuelt og auditivt udtryk, som bringer lytteren/seeren ind i en vegetativ tilstand,
som man ikke er vant til at komme i. DREAMSCAPES foregår i biografens mørke,
hvor sanserne skærpes pga. det store format på lærredet og den store lyd i højtalerne.
Kunst i avisen, Nordjyske Medier, 1/5 2011 – 1/5 2012
I løbet af ét år vil 12 nordjyske kunstnere på skift præsentere et værk trykt som
midteropslag i avisen. Tanken er at bruge kunsten som en integreret del af avisproduktionen. Derfor trykkes værket på almindeligt avispapir og ikke på lækkert litografisk papir. Projektet vil give spalteplads til såvel kendte som ukendte
kunstnere. Der vil blive tale om etablerede kunstnere på lige fod med upcoming
kunstnere.

Læsø Kunstfestival, 25/7 – 29/7 2012
Kunsthåndværk og billedkunst af seriøst arbejdende kunstnere med relation til
Læsø samles og etablerer en fælles udstilling - en Kunstfestival, hvor Læsø i fire
dage præsenterer værkerne samt de landskaber, bygninger, farver mv., der har
inspireret kunstnerne. Der vil være flere fællesudstillinger og værkstedsudstillinger rundt på øen.

Midaldrende nordjyske kvindelige kunstneres internationale netværk for skæv
kunst, 1/8 2011 – 31/12 2012
Projektet omfatter etablering af et tværfagligt netværk for billedkunstnere og et
nordisk/interkulturelt aktivitetsforum. Ansøger vil invitere kunstnere med ”forkert” alder, køn, race, nationalitet m.m. fra ind- og udland. Netværket vil få en
flad ledelsesstruktur og vil i praksis blive administreret af en deltidsansat med
kunstfaglig viden.
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No Limits Roadshow, Skråen Nordkraft, 1/6 2011 – 1/12 2012
No Limits Roadshow er projekt, som skal give mulighed for udvikling af nordjyske talenter inden for scenekunsten (herunder ny-cirkus, teater, dans, performance). Målet er at skabe en forestilling udelukkende med nordjyske talenter,
som får premiere i forbindelse med No Limits Festival 2011.

Ny Klang i Nordjylland, 1/6 – 31/12 2011
Projektet handler om at gøre ny klassisk musik folkelig i hele Region Nordjylland med min. en koncert i hver af de 11 nordjyske kommuner i 2011. Sammen
med traditionelle komponister, som fx Bach og Carl Nielsen, skal den nye musik
”pakkes ind” til publikum og præsenteres på nye måder og steder.

Pechakucha Night på tur i Nordjylland, 1/9 2011–18/12 2012
Pechakucha er japansk og betyder snik-snak. Konceptet ”Pechakucha Night” går
ud på, at hver deltager præsenterer deres arbejde, projekter, talenter og idéer
med hjælp fra 20 elementer, der hver varer 20 sekunder. Et element kan være
et billede, en animation, et grafisk element, en video, en tale, et digt, et ord, et
stykke musik, en lyd, en ting, en dans, en vision eller noget helt andet.

Øje for Lyd, 1/8 2011 – 31/7 2012
Øje for Lyd er en utraditionel kunstnerisk arbejdsramme – et eksperiment, som
bryder med vante arbejdsprocesser. Tre visuelle kunstnere modtager en cd med
musik af Viggo Steincke. Ud fra musikken laver de hver deres egen fortolkning i
et selvvalgt medie/materiale. Der er ikke nogen dialog mellem kunstnerne for at
give kreativiteten frit spillerum, lade kaos råde og styrke den individuelle proces.
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3.2	Virkningsevaluering
Virkningsevalueringen pointerer vigtigheden af at forstå
sammenhænge mellem implementering, indsats og resultater. Med dette evalueringsmetodiske fokus søger vi viden
om, hvorfor de opnåede resultater er nået, hvordan det er
sket, og hvilke faktorer, der har været drivkræfter eller barrierer for, at indsatsen lykkedes.
Den kvalitative analyse skal altså afdække, hvad der har
fremmet eller hæmmet puljens aftryk og effekt i regionen via
inddragelse af relevante kulturaktører, der forventes at have
en mere overordnet vurdering af effekten.
Der er derfor gennemført 25 interviews med relevante aktører, repræsentative for regionens kulturliv. De repræsenterer
forskellige vinkler på kulturen i Nordjylland og tilhører nedenstående kategorier:
• Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
• Museums- og teaterledere
• Erhvervsaktører
• Erhvervschefer
• Turistchefer
• Kulturchefer
• Kommunale sagsbehandlere, kulturkonsulenter.
Listen over interviewpersonerne kan ses i bilag 2.
Interviews med de forskellige aktører er baseret på nedenstående undersøgelsesemner, som tager udgangspunkt i Regionens indsatsområder.
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Undersøgelsesemner:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejde på kulturområdet og mellem
offentlige/private aktører
Kulturens vilkår: synliggørelse og rammebetingelser
International dimension
Talentudvikling og sikring af talenter
Jobskabelse
Eksponering i erhvervslivet
Viden om konkrete projekter støttet af
Regionen, herunder retningslinjer mv.

3.3	Datagrundlag for evalueringen
Nedenstående tabel giver et overblik over det indsamlede
datamateriale, der danner grundlag for evalueringen.

Tabel 2. Datagrundlag
Type			

Antal

Kilde

Projektansøgninger

52

Regionen

Obligatorisk slutevaluering

27

Regionen

Obligatorisk regnskab

21

Regionen

Midtvejsevaluering
				
				

19

Indhentet
elektronisk hos
projektejer

Interview med aktører
				

25

Interview afholdt,
referat udarbejdet

Interview med projektejer
				

8

Interview afholdt,
referat udarbejdet

4. EVALUERING af
KULTURPULJERNE
Afsnittet indledes med et overblik over udmøntningen af
Kulturpuljerne 2010-2011 samt 2012-2013. Efterfølgende
beskrives resultaterne af dels målindfrielsesevaluering, dels
virkningsevalueringen. Begge afsnit afsluttes med en delkonklusion, hvori de vigtigste pointer opsummeres.
4.1	Overblik over udmøntning af kulturpuljemidler
Region Nordjylland bevilgede støtte til 32 projekter fra Kulturpulje 2010-2011 og til 20 projekter fra Kulturpulje 20122013. Nedenfor ses en oversigt over antal projekter, støttemidler og antal ansøgere.			

Region Nordjylland bevilger støtte til omkring en femtedel
af de projekter, der ansøger. Støtten fordeler sig geografisk
over hele regionen, og fordelingen af støttekroner på kommuner fremgår af figuren nedenfor. For en stor del af projekterne gælder, at de har aktiviteter i flere kommuner.

FIGUR 2. GEOGRAFISK FORDELING AF STØTTEKR.
0-250.000 kr (1 kommune)
250.000-500.000 kr. (3 kommuner)
500.000-1.000.000 kr. (6 kommuner)
1.000.000 kr. (1 kommune)

Tabel 3. OVERBLIK OVER PROJEKTER
2010/11

2012/13

Total

32

20

52

3.924.000

2.918.500

6.842.500

Gns. støtte per
projekt DKK

122.625

145.925

131.587

Antal ansøgninger til puljen

154

107

261

Antal projekter
med beviljet støtt
Støtte i alt
DKK

Note: Figuren er baseret på projekternes vurdering af, hvilke
kommuner deres aktiviteter vedrører.
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FIGUR 3. STØTTE PER INDBYGGER
66,58
66,58
66,58

Læsø Kommune
28,87
28,87
28,87

Morsø Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Brønderslev Kommune

17,21
17,21
17,21
13,89
13,89
13,89

66,58

28,87
17,21

13,89

Jammerbugt Kommune

12,09
12,09
12,09

12,09

Gennemsnit

11,80
11,80
11,80

11,80

Frederikshavn Kommmune

11,77
11,77
11,77

11,77

Thisted Kommune

11,52
11,52
11,52

11,52

Mariagerfjord Kommune

11,10
11,10
11,10

11,10

Rebild Kommune

9,84
9,84
9,84

9,84

Hjørring Kommune

9,55
9,55
9,55

9,55

Aalborg Kommune

9,26
9,26
9,26

9,26

Støtten er altså fordelt således, at projekterne tilsammen
har aktiviteter i alle regionens kommuner.

4.2.1
Implementering og aktiviteter
En gennemgang af de indleverede projektevalueringer samt
de otte gennemførte case-evalueringer viser, at projekter
støttet af kulturpuljerne generelt ikke ændrer på de egentlige projektmål, efter bevillingen er givet. I flere projekter er
der sket ændringer i projektets indhold i forhold til tidsplan
og aktiviteter, som omtales nedenfor.
Nedenstående figur viser andelen af afsluttede projekter,
der i deres afrapportering angiver, at de har oplevet ændringer i projektforløbet i forhold til det planlagte. Opgørelsen
er baseret på afrapporteringen fra 27 afsluttede projekter
og viser overordnet, at hovedparten af projekterne forløber
efter planen ift. økonomi og ressourceforbrug, deltagere, finansiering, resultater og organisering.
FIGUR 4. ÆNDRING IFT PLANLAGT PROJEKTFORLØB

Tidsplan

46%

På tværs af hele regionen gives 11,80 kr. i gennemsnit per
indbygger i støtte gennem de to kulturpuljer. De to mindste
kommuner, Læsø og Mors, ligger markant over den gennemsnitlige støtte per indbygger. Læsø får 66,58 kr. i gennemsnit
per indbygger, mens det for Mors er 28,67 kr. per indbygger.
Der er støttet projekter i Aalborg Kommune, svarende til
9,26 kr. per indbygger.

Økonomi

68%

Deltagere

68%

25% - 7%

Finansiering

71%

25%

- 4%

Del/resultater

75%

18%

- 7%

4.2	Målindfrielsesevaluering
Resultaterne fra målindfrielsesevalueringen er struktureret
med baggrund i spørgerammen, som illustreret i figur 1,
med en del om implementering og aktiviteter samt en del
om tilvejebragte resultater.

Organisering

86%
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Kilde: Evalueringsrapporter fra 27 afsluttede projekter.

36%

18%
32%

4% - 11%

Tidsplan og milepæle
Evalueringen viser, at over halvdelen af projekterne oplevede,
at tidsplanen ikke kunne overholdes, men måtte tilpasses
eller forlænges undervejs. Der er mange forskellige grunde
til dette, men oftest tager projektarbejdet længere tid end
forventet, og det nødvendiggør en længere projektperiode
eller redigeret tidsplan. Dette kan være, fordi planlægningen
tager længere tid end først antaget, projektet kræver mere
koordineringsarbejde, det er sværere at finde en passende
lokalitet eller samarbejdspartner, eller at den resterende finansiering ikke falder på plads. Generelt er der dog intet
problematisk i, at tidsplanen ikke kan overholdes. I langt de
fleste tilfælde er der tale om nogle få måneders forlængelse,
og hver forlængelse sker i dialog med den projektansvarlige
hos Regionen. Yderligere er mange projekter meget afhængige af frivillige kræfter, hvilket også kan have betydning for
implementeringen af aktiviteter. Flere projektejere nævner,
at de er blevet overraskede over de ressourcer, de skulle lægge i planlægning og koordinering.

udgifter. For det andet er nogle af udsvingene et udtryk for,
at fx projektomkostninger er overvurderede i budgettet.
For det tredje er finansieringsstrukturen meget forskellig fra
projekt til projekt, hvilket gør det meget svært at sammenligne budgetoverholdelse på tværs af projekter. Det kan fx være
forskelligt, om man indregner medgåede medarbejdertimer
på fx en kulturinstitution som en del af egenfinansiering eller
en del af udgifter.
Med til billedet hører derfor også, at der i mange projekter
reelt er brugt flere ressourcer end angivet i det oprindelige
budget. Dette kan være, fordi bevillingshaver har mulighed
for at udskyde ressourcer i form af medarbejdertimer i projektet, eller at projektet har fået yderligere finansiering fra
andre kilder.
Overordnet set kan konkluderes, at projekterne har godt
styr på projektøkonomien, og at afvigelser fra budgettet kan
forklares på forskellige måder.

Budget og finansiering
I forhold til økonomi og ressourceforbrug angiver 67 % af
de adspurgte i deres slutevaluering, at der ikke har været
ændringer i økonomi og ressourceforbrug. En gennemgang
af de afsluttede projekters regnskaber viser, at det generelt
har været svært for ansøger at budgettere rigtigt, idet få projekter har fuldstændig balance mellem budgetterede og realiserede udgifter, som illustreret i figuren nedenfor.
Udsving mellem budgetterede og realiserede udgifter er udtryk for mange forskellige ting. For det først dækker nogle af
udsvingene over, at projektet simpelthen er vokset henover
projektperioden med yderligere finansiering. Et eksempel er
Sundhedskunst, hvor det oprindelige budget balancerede
med udgifter og indtægter på 985.000 DKK, men har et balanceret regnskab på 1.704.408 i hhv. faktiske indtægter og
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Aktiviteter
I det store hele har de støttede projekter gennemført de aktiviteter, der var grundlaget for deres projektstøtte. I flere
tilfælde er der endda blevet gennemført flere aktiviteter. For
eksempel afholdte ”Ny Klang i Nordjylland”-projektet en
koncert mere end planlagt, ligesom ”Kunst i avisen” udvidede konceptet med særtryk af kunstnernes maleri, som blev
sat til salg på internettet. Generelt vurderer projektejerne, at
aktiviteterne blev afholdt på et højt kvalitetsmæssigt niveau.
Partnerskab og samarbejde
Som det fremgår af figur 3, vurderer 89 % af de afsluttede
projekter, at organiseringen af projektet forblev uden ændringer. Det er samtidig den parameter hvor færrest projektejere
har oplevet ændringer. De forventede samarbejder er således
etableret i projektgennemførelsen. Yderligere viser evalueringerne, at samarbejde og partnerskab om det konkrete projekt
i mange tilfælde åbner op for nye samarbejder. Yderligere viser evalueringer, at brug – og derved styrkelse – af netværk er
meget afgørende for projektgennemførelsen og for, at et projekt bliver succesfuldt. Eksempler på brug af netværk i projektimplementeringer er hjælp til gode lokaliteter til forestillinger,
kontakt til relevante undervisere samt hjælp til markedsføring
af initiativer. Langt hovedparten af projekterne er således
gennemført via samarbejde mellem projektejer, kommuner,
organisationer, institutioner, kunstnere, undervisere, skoler
og frivillige og involverer derved det lokale kultur- og kunstliv.
En meget væsentlig faktor for, at aktiviteterne kunne lade sig
gøre var indgåelse i forskellige samarbejder og partnerskaber.
4.2.2	Tilvejebragte resultater
4.2.2.1 Betydningen af regionens projektstøtte, herunder sparring og procedurer
Overordnet set viser evalueringen, at regionens projektstøtte
har været afgørende for, at alle de støttede projekter kunne
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gennemføres i den form og med den kvalitet, de blev. 33 projekter blev adspurgt, og for hovedparten af projekterne var
støtten afgørende for, at projektet overhovedet blev realiseret.
Det fremgår af nedenstående figur. En aktør siger: ”Regionens bidrag til kulturlivet i Nordjylland er helt fundamentalt”.
Nogle projekter anfører, at projektet ikke ville være blevet realiseret i samme omfang (fx færre koncerter) eller med samme
kvalitet (fx ikke muligt at hyre professionelle undervisere til
at indgå i projektet). Disse projekter kan derfor siges at være
delvist afhængige af støtten.
FIGUR 5. Var realiseringen af dit projekt afhængig af Regionens støtte?

15%
Ikke svaret

12%
Delvist

73%
Ja, projektet var ikke
blevet realiseret
uden støtten

Yderligere viser evalueringen, at Regionens støtte til en vis grad er medvirkende
til, at projekter kan opnå yderligere støtte hos andre puljer, fonde mv. Nogle
projektejere anfører, at de mener, at Regionens finansiering er med til at blåstemple aktiviteter og er et kvalitetsstempel. Andre mener, at støtten i højere
grad åbner døre i samarbejde med virksomheder, organisationer og kommuner,
fx i form af udlån af lokaler, udstyr, faciliteter mv., hvilket også er meget værdifuldt for projektgennemførelsen. Det kan dermed konkluderes, at finansieringen
fra Regionen i nogen grad geares med midler fra andre aktører.
Endelig har mange projekter ikke forsøgt at søge anden støtte end den fra Regionen. Fremadrettet kunne man overveje at lade denne parameter indgå i behandlingen af de indkomne ansøgninger for at maksimere brugen af Regionens
kulturmidler. Nedenstående figur illustrerer de gennemsnitlige finansieringskilder på tværs af alle projekterne, og her ses, at Region Nordjylland i gennemsnit
bidrager med omkring en tredjedel af projekternes økonomi.
FIGUR 6. Nedbrydning af finansieringskilder
9%

3%

100%

8%
7%
8%

1%

4%

34%

25%

Egen-		
Region
finansiering
Nordjylland

Kulturstyrelsen

Kilde: Rengskaber fra 19 afsluttede projekter.

Kommune

Lokal
kunstfond
Kunststyrelsen

Andre
off. kulturpuljer

Kulturaftalen/
Vækstforum

Andet

Erhvervsliv

Total
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I forhold til rent praktiske forhold anfører flere det problematiske i, at deadline for ansøgning til puljerne ligger for
tæt på projektstart. På den måde kan det blive presset at nå
at afvikle projekterne inden for bevillingsperioden. Denne
omstændighed kan også være medvirkende årsag til, at over
halvdelen af projekterne oplever, at tidsplanen ikke holder
og skal justeres eller forlænges.

projektejerne, at de har opnået de resultater, der var forventet ved ansøgningstidspunktet. Rent metodisk er det meget
svært at verificere de selvrapporterede vurderinger i forhold
til, hvorvidt resultaterne er nået, da de forventede resultater generelt er svært målbare, ligesom der kan være bias i
selvrapporteret målopfyldelse. Meget få projekter har opsat
konkrete mål, fx antal besøgende, antal solgte værker etc.

Rambøll anbefaler derfor, at man optimerer ansøgningsprocessen og deadlines for at give projekterne det bedste
muligt udgangspunkt.

Generelt er det dog Rambølls vurdering ud fra indrapporteret materiale samt case-evalueringer, at langt de fleste af
projekterne har opnået de forventede resultater på projektniveau, og nogle projekter har endda overgået egne forventninger. I oversigten næste side ses eksempler på case-evalueringerne og deres opnåede resultater.

4.2.2.2	Opnåelse af forventede resultater,
indsatsområder
I de selvrapporterede slutevalueringer vurderer næsten alle
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TABEL 4.
PROJEKTERMES
MÅL, OPNÅEDE RESULTATER SAMT UDFORDRINGER I PROJEKTUDFØRELSEN
taBeL 4.
projekterNes MåL, opNåeDe resuLtater saMt uDforDriNger i projektuDfØreLseN
Case-projekt

forveNtet resuLtat

opNået resuLtat

uDforDriNger

Dreamscapes

Kort sigt: 10 fremvisninger i 10 biografer og derigennem give publikum en enestående oplevelse
gennem kombinationen af maleri og musik.

Gennemførelse af seks koncerter i forskellige kirker i regionen.

Biografer havde ikke den
på ansøgningstidspunktet forventede interesse.

kunst i avisen

Kort sigt: Distribution af 12 kunstneres værker i
Nordjyske med oplag på 60.000.
Langt sigt: Skabe bedre vilkår for kunsten ved at
bruge mediets virkemidler.

Distribution af 12 værker over
12 måneder.
Salg af kunstnernes særtryk.

Læsø kunstfestival 2012

Kort sigt: Afholdelse af en kunstfestival på Læsø.
Langt sigt: Understøtte branding af Læsø som
kunststed.

Afholdelse af kunstfestival.
Salg af værker.

Midaldrende nordjyske
kvindelige
kunstneres
internationale netværk
for skæv kunst

Kort sigt: Etablering af nordjysk netværksdannelse.
Langt sigt: Etablering af global netværksdannelse

Ny festival er ved at blive afholdt.Ved
projektafslutning
var delmålet om etablering af
nordjysk netværksdannelse realiseret, og projektet fortsætter.

Projektet havde svært ved
at skaffe finansiering, og
var derfor nødsaget til at
udsætte nogle af initiativerne.

No Limits roadshow

Kort sigt: Afholde talentudviklingsforløb om artisteri.
Langt sigt: Opdyrke artisteri som genre i Nordjylland.

Afholdelse af forløbet med interesserede kunstnere. De tre
mest ambitiøse har lavet gruppe, der arbejder på fremadrettet at bruge deres evner til at
optræde.

Projektet fandt det svært
at opbygge et miljø på
bare et år.

Ny klang i Nordjylland

Kort sigt: Afholde koncerter hvor ny klassisk musik introduceres til publikum gennem traditionel
klassisk musik.
Langt sigt: Skabe nyt musikalsk miljø, hvor traditionel og ny klassisk musik kombineres.

Afholdelse af 13 koncerter med
30-40 tilhørere i gennemsnit.
Nordjysk kulturarv gennem
uropførelser af komponerede
værker.

pechachucha Night på
tur i Nordjylland

Kort sigt: Introduktion af Petchachucha-konceptet i Nordjylland gennem afholdelse af 8-10
nights.
Langt sigt: Nordjyske kommuner afholder selv
Petchachucha Nights.

Ud over de ni arrangementer afholdt i regi af projektet, afviklede både Hjørring og Frederikshavn deres egen Pechachucha
Night efterfølgende.

Øje for Lyd

Kort sigt: Udfordre og udforske den kunstneriske
proces.
Langt sigt: Etablering af interaktivt, internationalt webforum.

Udfordrede den kunstneriske
proces gennem video, fotos,
musik og beskrivelser.

Projektet fik ikke den forventede finansiering fra
andre kilder og måtte derfor nedskalere aktiviteter.
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I forhold til bidraget til kulturstrategiernes indsatsområder
er det ikke muligt inden for rammerne af denne evaluering
at afgøre, hvorvidt hvert enkelt projekt har bidraget til det
specifikke område, som angivet ved ansøgningen. Dette er
begrundet i, at indsatsområderne er meget bredt formuleret,
og det ligeledes er svært at afgøre en direkte effekt for hvert
enkelt projekt. Kulturpuljernes påvirkning af indsatsområderne er derfor behandlet i den tværgående evaluering i det
følgende afsnit, og case-evalueringerne er inddraget som
eksempler på effekten.
For at sikre en mere valid opfølgning på målsætninger fremadrettet kunne man etablere mere målbare, forventede resultater, eventuelt i et samarbejde mellem Regionens konsulenter og projekthaverne, eller man kunne foretage konkrete
stikprøver i form af projektevalueringer, hvor kulturkonsulenter selv foretager en evaluering og eventuelt er til stede
under dele af projektets afvikling.

Figur 7 Formidling af projekterne, andel af
projekterne i procent
Brochure, flyers mv

70%

Workshop, seminar mv.

52%

Ekstern omtale

39%

Facebook, Twitter,

22%

hjemmeside mv
Ingen

9%

Kilde: Afrapportering for 23 projekter.

4.2.2.3	Synlighed
Overordnet viser evalueringen, at de fleste støttede projekter
inddrager formidling af deres projekter som en del af projektarbejdet. Det mest tydelige eksempel er projektet, som
hedder ”Kunst i Avisen”, hvor de trykte medier er en integreret del af projektet. Figuren nedenfor viser, at 70 % af de
støttede projekter har været i trykte medier, hvorimod kun
9 procent ikke har formidlet deres projekt. En stor del af
projekterne har fx en hjemmeside som en del af aktiviteterne,
hvilket giver god synlighed.

Generelt set viser evalueringen, at projektejerne er meget gode
til at eksponere, at projektet er støttet af Region Nordjylland i
form af logo mv., når det er relevant.
4.2.2.4	Projektets levedygtighed
Evalueringen viser, at projekternes levedygtighed varierer meget og kan overordnet set opdeles i tre grupper. Nogle projekter kører videre med ny finansiering i måske en lidt anden
form, fx gentagelse af en festival eller bibeholdelse af et forum på nettet. Andre projekter medfører andre småprojekter
efterfølgende. Dette kunne fx være, at et projekt afføder et
ekstra job for en medvirkende kunstner. Den sidste gruppe
har slet ingen aktivitet efter projektafslutning.
Det er umiddelbart svært at afgøre, hvor mange projekter,
hvor mange projekter, der er videreført efter endt projekt-
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periode, men faktorer som etableret netværk, økonomisk
støtte samt koncept har stor betydning. Mange aktører finder, at netværk etableret i det nuværende projekt er værdifuldt for dem senere hen i forbindelse med nye projekter.
4.2.2.5	Kompetenceopbygning
Generelt set viser evalueringen, at mange projektejere i
høj grad får udviklet flere forskellige kompetencer. En projektejer skal i de fleste tilfælde både håndtere det kreative,
kunstneriske indhold samt fungere som administrator.
Case-evalueringerne viser eksempler på, at kreative sjæle får
udviklet deres kompetencer i forhold til planlægning, koordinering og administrative opgaver, ligesom det gælder den
anden vej rundt, at administratorer bliver udfordret på deres kreative side.
Nogle projekter har også som mål at udvikle kompetencer
for deltagerne, fx ”No Limits Roadshow”, der har som mål
at udvikle unge talenters artistiske kompetencer, eller ”StepUp”, som decideret arbejder med talentudvikling inden for
den rytmiske musik.
4.2.3	Delkonklusion
Midlerne fra Kulturpuljerne 2010-2011 og 2012-2013 er
bevilget til støtte af 52 projekter, som til sammen har aktiviteter, der dækker alle kommuner i Region Nordjylland. Der
er i gennemsnit bevilget 11,80 kr. per indbygger i regionen.

deadline, afgørelse og projektperiode.
Evalueringen viser tydeligt, at de støttede projekter er helt
eller delvist afhængige af Regionens støtte for at blive realiseret. De evaluerede projekter har overordnet set godt styr
på deres projektøkonomier. Evalueringen viser ligeledes, at
nogle projekter finder yderligere finansiering end forudsat
på ansøgningstidspunktet, mens andre ikke finder den forudsatte finansiering. Evalueringen viser eksempler på, at
projekter forankret i store instututioner har bedre mulighed
for at tilføre medfinansiering i form af medarbejdertimer
og lignende. Med det eksisterende afrapporteringsformat
er det svært at sammenligne projektøkonomier, og i det tilfælde at Regionen finder dette væsentligt, bør man lave en
ensrettet afrapporteringsform, som man har gjort med det
obligatoriske evalueringsskema.
Projekternes selvrapporteringer om opnåelse af resultater er
meget positive, hvilket metodisk er meget svært at verificere.
Det er dog Rambøll’s vurdering ud fra indrapporteret materiale samt case-evalueringer, at langt de fleste af projekterne har opnået de forventede resultater på projektniveau,
og nogle projekter har endda overgået egne forventninger.
Man bør derfor overveje, hvor væsentlig det er at kunne
måle projekternes effekt på indsatsområderne mere direkte
– fx ved opstilling af en række konkrete kvantitative og kvalitative mål ved projektstart.

Overordnet set viser evalueringen, at de støttede projekter
fastholder de oprindelige projektmål, får afholdt de planlagte aktiviteter samt er gode til at eksponere dem. Størsteparten af de støttede projekter har imidlertid problemer
med at fastholde tidsplanen, hvilket har forskellige årsager.
I de fleste tilfælde er der dog tale om et par måneders forskydelse, hvilket ikke anses som problematisk. I den forbindelse
bør Regionen se på ansøgningsprocedurer i forbindelse med
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4.3. Virkningsevaluering – puljens aftryk og
effekt i regionen
Virkningsevalueringen er foretaget på baggrund af den opsamlede viden fra målindfrielsesevalueringen, de gennemførte interviews med aktører fra kulturlivet i Nordjylland
samt afholdt fokusgruppeinterview med regionens medarbejdere på kulturområdet. Evalueringen er struktureret i
forhold til et antal emner, der opsamler og diskuterer pointer på tværs af indsatsområderne. Formålet med denne del
af evalueringen er at se puljerne i et bredere perspektiv, og
hvad der hæmmer og fremmer resultater, og hvorfor nogle
pointer vil være af mere bred karakter i forhold til forvaltningen af regionens kulturmidler generelt.
4.3.1	Puljens relevans og adgangen til den
Som nævnt ovenfor, får omkring 20 procent af de projekter,
der søger, støtte. Yderligere får enkle projekter bevilget det
fulde beløb, de ansøger om (12 procent i 2010-2011 og 15
procent i 2012-2013). Den store interesse kan ses som et
udtryk for puljens relevans, og at mange har fundet det aktuelt at udarbejde en ansøgning.
Overordnet set har alle borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og institutioner adgang til at søge puljen.
Evalueringen viser, at aktørerne generelt finder, at adgangen
til puljen er nem, og at sagsbehandlingen samt afgørelser
foregår på et professionelt og fagligt grundlag. Evalueringen viser også, at dette nuanceres en smule, hvis man ser
på forskellige aktørtyper. Aktører tæt på de kulturpolitiske
institutioner (fx kommunale kulturkonsulenter) finder adgangen nem og ansøgningsskema mv. overskueligt. Aktører
med større afstand til de politiske institutioner har overordnet svært ved at gennemskue forskellen mellem de forskellige puljer og aftaler, som forskellige myndigheder står bag
(Kulturpuljerne, Kulturaftalen mv.). Kommunikation om
puljerne kan derfor med fordel målrettes de enkelte grup22

pers behov, så man sikrer, at alle grupper fremadrettet har
adgang til at søge puljerne.
4.3.2	Hvordan skal støtten fordeles?
4.3.2.1 Regionens rolle
Regionens rolle i udmøntningen af kulturpuljerne består i
dag hovedsageligt af sagsbehandling af ansøgninger og
afrapporteringer, med direkte projektledelse i enkelte projekter.
Evalueringen viser, at der generelt er meget stor tilfredshed med den service og sparring, Regionen yder i forbindelse med ansøgning og gennemførelse af projekter under
kulturpuljerne. Nogle projektejere har ikke haft kontakt
til Regionen, fordi de har haft den nødvendige hjælp i fx
en kommunal kulturkonsulent. Evalueringen viser dog, at
de administrative og procesmæssige barrierer kan afholde
ildsjæle med en god idé fra at ansøge om støtte.
I relation til ansøgning om yderligere støttemidler har evalueringen vist, at det kunne være fordelagtigt for Regionen at
styrke indsatsen i forhold til at rådgive om yderligere finansiering samt finansiering af projektets videreførelse. Flere
aktører nævner i den forbindelse, at der er et potentiale i at
arbejde på at hente finansiering uden for Regionen, fx hos
fonde mv., der traditionelt har fokuseret på hovedstadsområdet. På den mådes undgås i højere grad, at projektmidler
til et projekt i regionen bevilges på bekostning af andre potentielle projekter i regionen.
I forhold til procedurer er det generelle billede fra evalueringen, at den nødvendige dokumentation mv. er på et rimeligt
niveau. Her er det dog vigtigt at overveje kausaliteten, idet
mange af dem, der synes, at kravene er for høje, har mindre
sandsynlighed for at søge i første omgang.

Derfor skal afrapporteringskravene altid afbalanceres således, at man lever op til de lovbestemte krav på en sådan
måde, at kravene ikke afskrækker nogle fra at søge. Hvis kulturkonsulenterne fremadrettet bliver tættere knyttet til projekterne, kunne de også foretage evalueringen. På baggrund
af dette vurderer Rambøll, at det også fremover er vigtigt, at
puljeansøgere til stadighed har adgang til sparring og assistance. Yderligere kunne det være interessant at overveje en
øget synliggørelse og eventuelt udvidelse af denne mulighed.
Man kunne forestille sig, at kulturkonsulenterne havde en
mere aktiv rolle, hvor man støtter færre projekter, men bruger lere dedikerede medarbejderressourcer på at få dem til
at blive succesfulde.
Hvis dette blev kommunikeret effektivt, vil man muligvis
kunne tiltrække nogle projektansøgere, som kan levere projekter af høj kulturel kvalitet, men som måske ikke har flair
for planlægning, fundraising, skemaudfyldning etc. Dette vil,
ud over at åbne op for andre typer projekter, også åbne adgangen til puljen for personer, der ikke er vant til at færdes
i et kulturpolitisk miljø.Hvis kulturkonsulenterne gik ind i
nogle projekter på et tidligere stadie, ville det også være muligt at påvirke projektet til at indtænke videreførelse allerede
i opstartsfasen. Dette handler dels om at sikre finansiering,
dels om tilrettelæggelse af aktiviteter med udgangspunkt i
en videreførelse.
4.3.2.2	Midler til videreførelse af projekter
De fleste projekter bygger på et rationale, der gennem projektets levetid bliver udfordret og derigennem udviklet. Projekter, der gerne vil fortsætte deres aktiviteter har ofte problemer med videre finansiering. Da Regionens støtte ofte
udgør en stor del af den samlede projektsum, er det problematisk og ressourcekrævende for mange projekter at skulle
ud og finde alternative finansieringskilder, hvis de ønsker at

videreføre projektet.
Derfor viser evalueringen, at mange aktører finder det meget uhensigtsmæssigt, at Regionen ikke må bevilge penge
til driften af projekter, men kun til udvikling af disse. Dette
betyder potentielt, at gode projekter ikke bliver videreført,
eller at et lovende initiativ ikke når at modnes, inden finansieringen stopper. I nogle tilfælde er det et spørgsmål om en
lidt længere modningsramme end et år. Flere interviewede
aktører peger på, at man vil kunne nå langt med relativt få
driftsmidler.
Som et konkret eksempel på dette kan nævnes indsatsen
inden for talentudvikling. Her er brug for mere kontinuerlige tilbud i forbindelse med kulturskolerne og videregående
uddannelse inden for billedkunst, teater mv. Holdningen
blandt interviewede aktører har været, at dette er nødvendigt for, at talenter opretholdes og udvikles. Her kan udviklingsprojektmidler bruges til at give en bestemt koncert et
kvalitetsmæssigt løft, men ikke lave gentagne arrangementer
i form af kurser eller lignende for at udvikle talenter.
Denne problemstilling hænger også sammen med ønsket
om at støtte projekter, der har mere langsigtede og vedvarende effekter. En aktør siger: ”Regionen skal prøve at gøre
mere ud af at få sandsynliggjort, at det man støtter, også
består om to år. Jeg tror måske egentlig, at forankring i en
god økonomi, et lokalsamfund, en stabil, lokal samarbejdspartner kan gøre, at midlerne får en længerevarende effekt”.
Prioriteringen mellem udvikling og drift er derfor et vedvarende spørgsmål, som fortsat skal sammentænkes med de
midler, der allokeres til kulturaftalen, og de projekter, der er
støttet i det regi.
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4.3.2.3	Størrelse på projekterne
Hvis man kigger på den nuværende projektportefølje, støttes der gennem kulturpuljernes projekter i spændet 20.000
til 400.000 kr. med en bred fordeling inden for dette spænd.
Yderligere støtter Regionen andre store projekter gennem
kulturmidler, som ligger udenfor kulturpuljerne. I en evaluering som denne er det interessant at kigge på, om størrelsen af projekter har betydning for, hvor succesfulde de er.
En meget stor del af de interviewede finder, at det er bedst
at bruge hovedparten af ressourcerne på såkaldte fyrtårnsprojekter, der kommer rundt i hele regionen og har en samlende effekt. Fx siger en aktør: ”Man skal turde noget, være
visionær. Man skal ikke bare vise det, man forventer. Det må
gerne overraske og være provokerende”.
I denne forbindelse nævnes ofte verdensmusikfestivalen Go
Global samt kunstfestivalen PORT 2010. Kulturmødet på
Mors, støttet via Kulturpuljen 2012-2013, kan også nævnes
i denne sammenhæng. Evalueringen viser, at både Go Global og PORT 2010 er kendt meget bredt rundt i regionen,
hvor de har dannet grobund for fremtidige samarbejder.
Evalueringen viser også, at Go Global opfattes som havende en mere samlende effekt, hvor PORT 2010 i højere grad
opfattes som værende Aalborg-baseret. Da begge festivaler
havde aktiviteter i alle regionens kommuner, er det derfor
væsentlig fremadrettet at have fokus på, hvordan dette kommunikeres.

GO GLOBAL MUSIKFESTIVAL

Go Global var et stort kultur- og verdensmusikprojekt,
skabt med formålet at øge nordjyders kendskab til verdensmusikken og andre landes kulturer og skabe større
forståelse mellem vestlig og etniske kulturer. Projektet
blev gennemført august/september 2008 og bestod af
11 forskellige og uafhængige festivaler, afholdt i hver af
de 11 nordjyske kommuner samt centrale koncertbegivenheder.
PORT 2010 kunstfestival

PORT 2010 var en stor billedkkunstfestival, der blev afholdt i efteråret 2010. Udstillingerne i PORT 2010 fordelte sig på alle de 11 nordjyske kommuner og foregik i
det offentlige rum og regionens kultur- og kunstinstitutioner. Idéen bag festivalen var at udfordre og udforske
kunstens og publikums nye roller i en tid, hvor vi omgiver os med digitale teknologier og sociale medier.
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Evalueringen viser, at de meget store projekter har flere fordele. De har større gennemslagskraft i forhold til at nå ud
til nordjyderne og få flere til at benytte de kulturelle tilbud.
Yderligere kan de potentielt gavne hele regionen og ikke blot
lokalt, hvis der er tale om et mindre projekt. Aktører føler i
høj grad, at de store projekter er med til at sætte fokus på
regionens kunnen inden for det kulturelle område, hvilket er
meget vigtigt i forhold til at fastholde herboende kunstnere
og talenter.
Evalueringen viser også, at projekterne har yderligere nogle
meget positive effekter i forhold til de netværk, der bliver
skabt gennem de forskellige samarbejder. Disse netværk kan
i høj grad bidrage til kulturområdets udvikling fremadrettet,
og er derfor meget værdifulde. De store projekter gør, at
aktører får øjnene op for hinandens kompetencer til senere
samarbejde. Store projekter udvikler de medvirkendes kompetencer.
Evalueringen viser dog, at det ikke vil være optimalt at samle
alle ressourcer omkring få store projekter, fordi størrelsen
ikke er den eneste succesparameter, der er interessant. På
kulturområdet handler kompetenceopbygning i høj grad
om learning by doing. Kompetencerne til at kunne indgå
og afholde store projekter kommer i høj grad fra erfaringer
fra tidligere, mindre projekter. Dette gør sig gældende for
både enkeltpersoner og institutioner, og derfor fungerer de
mindre kulturprojekter som vækstlag for de store projekter.
I den sammenhæng kan mindre projekter ses som en forudsætning for, at institutioner og enkeltpersoner senere har
mulighed for at løfte de større projekter.

kulturen efter projektperioden. Dette hænger sammen med
den ovenstående diskussion om større fokus fra Regionens
side på at tænke projektet videreført, også i forhold til finansiering gennem større involvering i enkelte projekter. Det
helt store spørgsmål er således, hvordan man lykkes med at
få projekter til at give værdi i et længere perspektiv.
Evalueringen viser, at lokal forankring er afgørende for, at
et projekt giver de berømte ringe i vandet og er med til at
skubbe udviklingen af kulturen i regionen i en positiv retning. Det handler om at skabe netværk, der rækker ud over
projektet og kan bruges i senere sammenhænge. Dette er
meget væsentlig at tænke på, når både små og store projekter designes. Et eksempel på et projekt med meget høj
grad af lokal forankring og gentagelse uden regionale midler
er Læsø Kunstfestival. Det er et eksempel på et succesfuldt
projekt, som er blevet institutionaliseret og varigt. Et andet
eksempel er forfatterskolen i Brønderslev, der er rodfæstet
i lokalsamfundet og langsomt har opbygget et brand, der
når ud over regionens grænser. Kulturmødet på Mors har
potentiale til at blive en værdifuld tilbagevendende begivenhed. I den forbindelse er det vigtigt at tænke på ikke kun
lokal forankring, men i lige så høj grad regional og national
forankring.
Der er altså fordele og ulemper ved at samle ressourcerne
i færre store projekter. Grundlæggende handler det om at
finde en balance mellem synlighed, kompetenceudvikling og
lokal forankring.

Et andet parameter, der er yderst interessant, er projekternes evne til at efterlade noget efter endt projektperiode. Generelt viser evalueringen, at de projekter, som aktører finder
interessante og værdifulde, er dem, der er med til at udvikle
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4.3.2.4	Projekternes samspil med øvrige sektorer
Kulturstrategierne fokuserer på dels kulturens vilkår, dels på
kulturens samspil med andre sektorer. Evalueringen viste to
overordnede tilgange til kultur, hvor den ene tilgang ser kultur som en værdi i sig selv, og den anden tilgang gerne ser
kultur bragt i spil som en løftestang til vækst og jobskabelse.
I udmøntningen af kulturpuljemidlerne er det væsentlig at
stile mod at balance disse to synspunkter. I kølvandet på
finanskrisen oplever kulturaktørerne, at det er blevet sværere at få støtte til kulturprojekter fra erhvervslivet til projekter, der ikke involverer virksomheden. Repræsentanter
fra erhvervslivet er meget åbne for at indgå i partnerskaber,
men lægger i evalueringen megen vægt på, at det, der skabes,
dels er langtidsholdbart, dels bidrager til virksomhedens
udvikling på den ene eller anden måde. Evalueringen viser,
at aktørerne finder, at Regionen er meget åben overfor at
skabe en udvikling gennem denne sammenkædning, men at
samarbejdet med erhvervslivet stadig kan udvikles.
Kulturen og kulturprojekter skal derfor også forholde sig til
andre sektorer. I den sammenhæng nævner flere aktører det
internationale perspektiv som værende et interessant område at fokusere yderligere på. Det åbner op for, at kulturen
kan påvirke dels turismeerhvervet via tiltrækning af turister
gennem kulturtilbud, dels via fastholdelse af internationale
studerende samt medarbejdere, der kunne følge sig tiltrukket af et internationalt miljø på kulturområdet.
4.3.3	Organisering og samarbejde, herunder bidrag til Kulturaftale Nordjylland
Evalueringen viser, at aktørerne bredt anerkender og hilser
Regionens rolle på kulturområdet i Nordjylland meget velkommen. Regionen anses som en vigtig kulturinstitution,
idet den kan se Regionen fra et helikopterperspektiv og derved tænke mere helhedsorienteret i dens prioriteringer på
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kulturområdet.
Evalueringen viser, at netop dette helhedsorienterede perspektiv er et af Regionens store bidrag til Kulturaftale Nordjylland. Eftersom aftalen består af mange aktører, bidrager
Regionen med overblik, erfaring og faglig viden. Det brede
perspektiv betyder også rigtig meget for områder, hvor der
hverken er mange midler til kultur eller kapaciteter på området til at drive en udvikling. Dermed bliver Regionen den
institution, kulturaktører i de mindre kommuner læner sig
op ad, når de ønsker at igangsætte initiativer. Dette bekræftes af fordelingen af kulturpuljernes midler bredt over hele
regionen.
Generelt vurderer aktørerne, at der er et særdeles godt samarbejdsklima mellem alle de kulturpolitiske aktører, og dette
fastholdes og udvikles gennem de forskellige samarbejder
på kulturområdet: både udmøntning af puljer, men også
samarbejde om konkrete projekter. Det at man har fælles
forum gør, at aktører får øjnene op for hinanden, danner
netværk og bruger disse i den videre udvikling af kulturen i
regionen.
Der er dog en risiko for, at man kommer til at danne lukkede
netværk, og at det derved kan være svært for udenforstående aktører at blive en del af det. Flere aktører nævner denne
risiko, og på den baggrund kunne man overveje, hvorledes
man til stadighed sikrer åbne netværk og sikrer, at de til stadighed udvikler sig. Man kunne tage initiativ til nogle alternative netværksmøder, hvor man forsøger at få nogle af
de institutioner og foreninger i tale, man ikke normalt er i
kontakt med. Yderligere kunne man tænke i at sætte vidt
forskellige sider af kulturlivet sammen: En aktør nævner som
eksempel, at Skagens Museum kunne lære noget om at tjene
penge af Fårup Sommerland, mens at Fårup Sommerland
kunne lære noget om æstetik og formidling.

Regionen indgår i dag i mange forskellige samarbejder på
kulturområdet. Det generelle billede fra evalueringen er, at
aktører langt fra de kulturpolitiske institutioner har meget
svært ved at gennemskue støttesystemet, hvem der bevilger
hvad og hvor meget. For at sikre god adgang til kulturmidlerne for alle ildsjæle, er det nødvendigt fremadrettet at
overveje, hvordan kulturmidlerne forvaltes bedst og i hvilke
fora. Det vil være en politisk diskussion, hvorledes midlerne
skal fordeles fremadrettet mellem forskellige puljer, aftaler
mv.
4.3.4	Strategi og retning
Evalueringen viser, at flere aktører mangler en samlet strategi for kulturen i Nordjylland, idet kulturaftalen er et samarbejde og ikke laver projekter ud fra en overordnet regional kulturstrategi. I den forbindelse peger flere på, at man
mangler en central aktør, der er den oplagte samarbejdspartner, når det kommer til kultur i Nordjylland. I den forbindelse foreslås, at man kunne man hente inspiration hos
turismeområdet og deres Visit-xxx-koncept, som har været
medvirkende til at skabe en genkendelighed og fælles identitet på turismeområdet. Dette kunne give mere synlighed til
glæde for både regionens udvikling på kulturområdet, regionen som sådant samt for den bredere skare af aktører, der
ville blive opmærksomme på indsatsen på kulturområdet.
I forhold til Region Nordjyllands kulturstrategier efterlyses i
evalueringen fokus og et mere realistisk billede af, hvad man
kan få for de relativt få kulturmidler, der er. I den forbindelse vil man også nemmere kunne synliggøre, om et projekt
har haft reel succes. Med de meget bredt formulerede indsatsområder risikerer man at støtte projekter på baggrund
af en projektansøgning, der er skrevet ind i den kontekst,
og som måske ikke forholder sig reelt til, hvordan projektet
bidrager til at opnå de mål, Regionen har på kulturområdet.

4.3.5	Potentialer – opsamling på bidrag til
indsatsområder
Evalueringen peger på flere områder, hvor kulturlivet i regionen viser potentiale, og hvor en udvikling med fordel kunne
understøttes. På baggrund af ovenstående evalueringsresultaterog de gennemførte interviews opsummerer tabel 5
(side 30) betydningen af Regionens kulturpuljer og øvrige
aktiviteter på indsatsområderne (undersøgelsesemnerne)
samt de potentialer, evalueringen afdækkede.
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TABEL 5.
EFFEKTER PÅ INDSATSOMRÅDER
TABEL 5. Effekter på indsatsområder
INDSATSOMRÅDE

PULJER SAMT ØVRIGE AKTIVITETERS BETYDNING

POTENTIALER

Samarbejde på kulturområdet og mellem offentlige/private aktører

Puljernes støtte til især store projekter som Go Global
og Port 2010 samt regionens deltagelse i kulturaftalen
er med til at øge samarbejdet på området mellem aktørerne.

Netværket af samarbejdende aktører kan udvides ved afholdelse af alternative workshops.

Kulturens vilkår: synliggørelse og rammebetingelser

Regionens kulturpuljer har afgørende betydning for, at
mange af de støttede projekter realiseres.

En mere aktiv rolle i projekternes tilrettelæggelse, fundraising og markedsføring fra kulturkonsulenternes side vil potentielt medføre større projektvidereførelse og en aktivering
af vækstlaget.
Mulighed for mere fast støtte til lovende og succesfulde
projekter.

International
dimension

Den internationale dimension fremkommer konkret i
projektsammenhæng, men ikke på strategisk niveau.

Sammentænke den internationale dimension i kulturen med
fastholdelse af udenlandske studerende og medarbejdere i
området.

Jobskabelse

Puljerne støtter projekter, der kortvarigt giver kunstnere
en indtægt; men der er kun få eksempler på projekter,
der har haft en længerevarende jobeffekt.

Sammentænkning af jobskabelse og eksponering i erhvervslivet, eksempelvis ved at kunstnere kan bidrage til virksomhedens interne udvikling.

Eksponering i erhvervslivet

God vilje til at indgå i partnerskaber, men få succesfulde
eksempler.

Stort potentiale i at indgå i yderligere dialog med erhvervslivet. Som eksempel nævnes potentialet i et øget samspil med
de kreative erhverv (spil-, film- og reklameproducenter).

Talentudvikling og
sikring af talenter

Stort fokus på talentudvikling gennem projektstøtte.

Indtænkning af talentudviklingens behov for kontinuitet i
udformningen af projektstøtten.

Som tidligere beskrevet, er det meget svært at afgøre, hvorvidt et projekt bidrager til et bestemt indsatsområde. Generelt kan det siges, at projektporteføljen består af projekter,
der umiddelbart fokuserer på et eller flere indsatsområder.
Men idet det kun er enkeltprojekter, slår dette ikke igennem
i den tværgående evaluering.
Ovenstående tabel viser, at Regionens kulturpulje samt involvering i store projekter og Kulturaftalen især bidrager til
indsatsområderne omkring samarbejde, vilkår samt talent28

udvikling, hvorimod de øvrige indsatsområder kun delvist
bliver påvirket gennem projekter. Tabellen viser yderligere,
hvilke potentialer evalueringen har peget på for at styrke
indsatsen på disse områder.

4.3.6	Delkonklusion
Den tværgående evaluering viser, at puljen er yderst relevant,
idet kun 20 procent af ansøgerne bevilges støtte. Der er
generelt stor tilfredshed med den sparring og service, projektansøgerne oplever i forbindelse med sagsbehandlingen,
ligesom denne anses som værende professionel og erfaren.
Der er et ønske om yderligere sparring og involvering i projekterne fra kulturkonsulenternes side, hvilket ville have flere
formål, viser evalueringen. For det første vil en øget indsat
i forhold til yderligere finansiering og finansiering efter projektafslutning kunne afhjælpe den hindring, som manglende
finansiering udgør for mange projekters videreførelse. Ud
over at bistå med fundraising vil kulturkonsulenterne også
kunne bidrage med tilrettelæggelse af aktiviteter med henblik på at skabe en mere varig effekt af projektet. For det
andet vil yderligere bistand fra kulturkonsulenterne i forbindelse med ansøgningskrivning, afrapportering og andre

administrative opgaver måske kunne tiltrække nogle andre
typer projekansøgere.
Evalueringen viser, at det er vigtigt med en størrelsesmæssigt
balanceret portefølje af projekter. De store projekter bidrager til at give synlighed, styrke netværksdannelse og kendskab på tværs af regionen og kommer ofte alle regionens
kommuner til gavn. Kompetencerne til at kunne afholde
fyrtårnsprojekterne kommer dog fra de erfaringer, projektansøgere gør sig ved at gennemføre mindre projekter. Og
denne fødekæde er vigtig at fastholde.
Evalueringen viser, at det er den generelle opfattelse, at der
er et godt samarbejde i regionen på kulturområdet. Dette
gælder både mellem myndigheder (fx kommuner og regionen), men også mellem små og store organisationer og institutioner. Evalueringen peger netop på samarbejdet om de
store projekter, som en drivkraft for dette gode samarbejde
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ligesom Regionens bidrag til Kulturaftalen også vurderes at
være særdeles vigtig for samarbejdet på tværs. Regionens
bidrag til Kulturaftalen anses for meget væsentligt og nødvendigt, idet Regionen kan anlægge et mere helhedsorienteret perspektiv. Yderligere viser evalueringen, at Regionen
bidrager med erfaring på området, herunder i forhold til
behandling og ansøgninger samt har et omfattende netværk,
som forskellige aktører kan drage nytte af.
Overordnet viser evalueringen imidlertid, at disse forskellige
samarbejder også giver anledning til forvirring og manglende retning. I praksis er der eksempler på, at projekholdere
kan være usikre på, hvem der har bevilget pengene, og det
kan gøre det svært for potentielle ansøgere at gennemskue,
hvor de skal søge. På et mere strategisk niveau peger evalueringen på, at kulturpolitikken kommer til at mangle retning,
og at der ikke er én oplagt partner på kulturområdet, som
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andre sektorer går til, når de ønsker at samarbejde på tværs.
Effekten på indsatsområderne er meget svær at måle direkte,
men med baggrund i ovenstående kan det overordnet set
konkluderes, at kulturpuljerne i højere grad bidrager til nogle indsatsområder end til andre. Regionens bidrag gennem
kulturpuljerne, Kulturaftalen og de store projekter skaber
samarbejde og netværksdannelse på tværs, realiserer ellers
urealiserede projekter samt udvikler talenter gennem fokus
på støtte. Evalueringen peger således også på, hvad der kunne iværksættes for at bidrage til de øvrige indsatsområder,
ud over hvad det enkelte projekt bidrager med. Dette kunne
være større fokus på projekter med længerevarende effekter
i forhold til større eksponering af kunst i erhvervslivet og
jobskabelse samt fokus på internationale aktiviteter i forbindelse med fx udenlandske studerende.

5. OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Ovenstående analyser og konklusioner giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter, der kunne være relevante at drøfte fremadrettet:
•

Organisering af støtten i forhold til puljer, aftaler og store projekter samt
prioriteringen mellem driftsmidler og udviklingsmidler.

•

Ensretning af kommunikation og udarbejdelse af fælles strategi for kultur
området.

•

Samspillet med de øvrige sektorer for at sikre bidrag til indsatsområder
som styrkelse af den internationale dimension, eksponering i erhvervslivet
samt jobskabelse.

•

Optimere ansøgningsproceduren således, at der er tilstrækkelig tid til
gennemførelse af projektet ud fra den opstillede tidsplan.

•

Udarbejde en obligatorisk afrapporteringsskabelon, således at projekt		
økonomier, medfinansiering, midler og andet er lettere at sammenligne
og synliggøre.

•

Overveje opstilling af mere målbare indikatorer per projekt til fremadrettet
evaluering.

•

Dedikering af kulturkonsulenter til enkelte projekter for at sikre en
styrkelse af finansiering, videreførelse og forankring.
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BILAG 1. EVALUEREDE PROJEKTER 2010/2011
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PROJEKTTITEL
Amatørteatret Fyrkatspillet
Bardatræf 2011
Constructive Art Terrorists (CAT)
Dialog
Dreamscapes
FANG KULTUREN - Spot på Nordjysk Live
Himmerlands Teater - Biograf og Kulturhus på Hobro Havn
Historisk musik- og oplevelsesfestival
Innovativ, digital kulturarvsguide
Kultur Investhimmerland
Kunst i avisen
LED Dome
Life-boats / Mit skib er ladet med Liv
Like a Tree
Læsø Kunstfestival 2012
Meutiviti
Midaldrende nordjyske kvindelige kunstneres
internationale netværk for skæv kunst
Mors rundt på 80 dage
Natur, tro og kirkerum
No Limits Roadshow
Nordisk Ungdomsinspiration
Nordjyske hjemstavnsfortællinger
North by Northwest
Ny Klang i Nordjylland
Overfladebehandling af aluminium - Et billedkunst-projekt
Pechakucha Night på tur i Nordjylland
Sange fra Nord - Med billeder & ord
Sundhedskunst
Talentudvikling, hvor det talte og skrevne ord forenes - Poetry Slam
The Bending Quartet
Unge musikere og talentudvikling
Øje for Lyd

Ansøger
Amatørteatret Fyrkatspillet
Rebild Kommunes Kulturråd
Henrik Godsk
KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg
Tine Lilholt
Center for Kultur & Fritid, Rebild Kommune
Himmerlands Teater
Voergaard Levende Historie
KulturarvNord
Vesthimmerlands Musikhus ALFA
Nordjyske Medier
Jørgen S. Mortensen
Marit Benthe Norheim
Niels Chr. Rasmussen
Kirsten Holm
Jazzformidling.dk v. Thomas Albæk Jakobsen
Jette Wistoft Noyes og Lise Seier Petersen
M.C. Holms Skole
Vesthimmerlands Museum
Skråen i Nordkraft
Sydthy Erhvervs- og UddannelsesCenter
Forlaget Bagland
Thisted Rytmus
Anne Rom Hansen
Lars Pedersen
Huset
Klondyke Music
Fokus Folkeoplysning
Brønderslev Forfatterskole
Ivan Olsen
Skagen Festival
Steincke Soundlab

EVALUEREDE PROJEKTER 2012/2013

1
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4
5
6
7
8
9
10
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12
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16
17
18
19
20

PROJEKTTITEL
Colorin-Colorado
Demokratur
Den lille vilde
FilmMaskinen
Fjordsind - En musikalsk Limfjordsfærd
Gadeteater - historiske scener i Skagen
Hans Kirk og Daglejernes Børn
Images Festival i Nordjylland
Images Symposium på Tranum Strandgård
Kultur InVesthimmerland II
Kulturarv Pandrup
Kulturmødet
Kultur-skab Nordjylland
Kunstnermøde i Nordjylland
Ord der smitter
Skabelse og udstilling af 19 talende galionsfigurer
SnowMask-Salzburg.comp
Stedets Ånd
Step-Up
ViraVirus

Ansøger
Tinku Danmark
Kunstforeningen Det Ny Kastet
Thy Rock
Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid
Jens Jeppesen
Skagen Købstadsjubilæum 2013
Mariagerfjord Kommune
Images Festival, Center for Kultur og Udvikling
Tranum Strandgård
Vesthimmerlands Musikhus ALFA
Nordjyllands Historiske Museum
Morsø Kommune
Nordjyske Museers Udviklingsråd
Støtteforeningen Hirtshals Fyr, Kunstudvalget
Brønderslev Forfatterskole
Den Selvejende Institution ”Life-Boats”
Snow Mask Group v. Louis Aguirre
Nordjyske Medier
Skråen i Nordkraft
Viggo Steincke

33

BILAG 2. INTERVIEWPERSONER
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Navn
Inger Aarup
Palle Vang
Jette Wistoft Noyes
Rebecca Dohm
Christian Hjortshøj
Christian Villum
Bo Nicolaisen
Søren Burholdt Kristensen
Søren Friss
Sine Kildebjerg
Gitta Malling
Bernt Petersen
Preben Stæhr
Leif Ladefoged
Marianne Gade
Inger Grund
Lene Kappelborg
Helge Søgaard
Lars Enevold
Joan Kamstrup
Lis Rom Andersen
Henning Risager
Steen Poulsen
Arne Arildsen
Niels Otto Degn
Jens Ole Almstrup

Kategori
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Vækstlaget (små klubber, organisationer mv.)
Billedkunster
Museums- og teaterleder
Museums- og teaterleder
Erhvervsaktør
Erhvervsaktør
Erhvervschefer
Erhvervschefer
Turistchefer
Turistchefer
Turistchefer
Turistchefer
Kulturchefer
Kulturchefer
Kulturchefer
Kommunale sagsbehandlere, kulturkonsulenter
Kommunale sagsbehandlere, kulturkonsulenter
Kommunale sagsbehandlere, kulturkonsulenter
Kommunale sagsbehandlere, kulturkonsulenter

FOTO
SIDE
Forside
6
8
15
17
18
21
24
24
27
29
30
33
35

TITEL
Paolo Nani, Kulturmødet 2013
Kulturmødet 2013
Demokratur, Kulturmødet 2013
Aalborg Symfoniorkester, Kulturmødet 2013
Ajinai, Kulturmødet 2013
Go Global
Life Boats
Go Global
Glaskjolen
Brønderslev Forfatterskole, Kulturmødet 2013
Go Global
Erland Knudssøn Madsen og Lars Pedersen
LED Dome
Fyrkatspillet

FOTOGRAF
Lars Dahl
Lars Dahl
Lars Dahl
Lars Dahl
Lars Dahl
Karsten Højen
Claus Ørntoft
Karsten Højen
Inge Tranter
Lars Dahl
Karsten Højen
Jørgen S. Mortensen
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