Region Nordjylland inviterer 14 unge
kunstnere fra de nordiske lande til en
uges gratis nordisk camp på Kulturmødet Danmarks største festival for kunst, kultur
og kulturdebat. Vi har fokus på kreative
processer, kulturel udveksling, og kunstnerisk
og personlig udvikling. Campen er fra den
18. - 25. august og finder sted i Nykøbing
Mors, Danmark.

Vil du være med?
Læs mere om hvordan på de næste sider.

Hvad er
Kulturmødet?
Kulturmødet er Danmarks største begivenhed, når det kommer
til at sætte kunst og kultur på den nationale dagsorden.
Kulturmødet 2019 finder sted i Nykøbing Mors den 22. til
24. august, hvor omkring 25.000 vil deltage i hundredvis af
debatter, kulturelle events, oplevelser og aktiviteter.
NORDIC CULTURE CAMP er en del af Kulturmødets ungecamp, ”KunstLab”, hvor 200 unge kunstnere og andre med
interesse for kunst og kultur mødes om workshops, kunst og
kulturdebat.

#CULTUREMATTERS
#KMDK
#NORDICCULTURECAMP
www.kulturmodet.dk

MIKKEL MUNK IVERSEN
Tovholder, Nordic Culture Camp
”Hvor henter vi vores inspiration fra?
Hvorfor er kunsten vigtig? Hvad vil vi
opnå med det, vi laver? Og hvordan
passer den kreative proces ind i det
moderne samfund?
Kreative processer sker ofte individuelt,
men vi udvikler os i fællesskab. Målet
med campen er at mødes på tværs af
faggrupper og at få prøvet sig selv og
hinanden af i et trygt forum.
Vi afholder workshops i campen, hvor
du kan få indblik i forskellige materialer
og processer. Vi arbejder både med det
materielle og det immaterielle.
Alle deltagere kommer med forskellige
baggrunde. Det er vigtigt, at du har lyst
til at involvere dig og være nysgerrig på
både dit eget og andres fagområder.
De første tre dage arbejder vi med 2-3
mindre projekter, som giver os et bedre
indblik i hinandens processer, og vi
forbereder os til Kulturmødet.

De sidste dage, i løbet af Kulturmødet,
holder vi ca. 4 artist talks, hvor du kan
høre om andre kunstneres erfaringer og
stille dem spørgsmål. Herefter kan du selv
dele ud af din viden og være med til at
afholde workshops for andre deltagere i
unge-campen.
Vi har ambitioner om, at du rejser hjem
med større indsigt i din egen kunst,
nye venner og en bevidsthed om alle
de ressourcer og muligheder, vi har i
fællesskabet.”

Mikkel Munk Iversen er teatertekniker,
musiker og kulturel iværksætter.

PROGRAM
18. august
Rejsedag – ankomst til Nykøbing Mors

19.-21. august
Tværfaglige workshops og udarbejdelse
af 2-3 mindre projekter

22.-24. august
Deltagelse i Kulturmødet Mors, afholdelse
af workshops og artist talks

25. august
Afrejse

DE FIRE
STORE
SPØRGSMÅL...

Hvem er du?

Hvad får du?

•

Er 18 - 25 år gammel

•

Kommer fra et nordisk land

En uge med kulturel udveksling med andre
unge kunstnere fra nordiske lande.

(Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland,
Færøerne, Grønland)

•

Taler et skandinavisk sprog
(dansk, svensk, norsk)

•

Er udøvende eller skabende kunstner
– eller på vej til at blive det

Hvad forventer vi?
•

Engagement - at du vil noget med din
kunst

•

Lyst til at indgå i en fælles,
kunstnerisk proces

•

Åbent sind

•

Lyst til at møde nye mennesker

•

Kan deltage fra søndag den 18 august til
søndag den 25 august

En kunstnerisk udvikling og inspiration til
fremtiden.
Et internationalt netværk på kulturområdet
og en mulighed for at opleve Kulturmødet
Mors 2019, fyldt med musik, debatter, kunst,
scenekunst og meget mere ...

Hvordan kommer du med?
Gå til www.tilmeld.dk/NCC2019
og udfyld vores ansøgningsskema.
Vi skal have det senest den 2. juni 2019
Du får svar på din ansøgning inden for
ca. 14 dage.

ALT DET
PRAKTISKE...
ØKONOMI OG TRANSPORT

DEADLINES

Det er gratis at deltage at deltage i campen.
Vi betaler for overnatning og mad.

Udfyld ansøgningsskemaet på
www.tilmeld.dk/NCC2019 senest den
2. juni 2019. Du får svar på din ansøgning
efter ca. 14 dage.

Vi forventer, at du rejser så billigt som
muligt til og fra Kulturmødet. Vi dækker
transportudgifter op til 350 euro / 2.600 DKR.
Hvis dine rejseudgifter overstiger dette beløb,
kan du selv søge sponsorer, eller du kan søge
os om dækning af de ekstra udgifter.
Vi arrangerer fælles transport til Nykøbing
Mors fra færgehavne i Hirtshals og
Frederikshavn og Aalborg Lufthavn den 18.
august – og tilbage igen den 25. august.

NÅR DU ER ANKOMMET
Du kommer til at bo på et delt dobbeltværelse
i Nykøbing Mors, ca. 2 km fra camp-området.
Der går gratis bus mellem campen og
overnatningsstedet flere gange dagligt,
hvis du ikke ønsker at gå.
Vi arrangerer fællesspisning for hele ugen.
I dagtimerne vil aktiviteterne ofte foregå
udendørs ved fjorden, så medbring praktisk
tøj, overtøj, regntøj og fodtøj.

I løbet af juni, juli og august 2019 vil der være
online dialog mellem deltagerne, tovholder
og arrangører i en lukket Facebook-gruppe.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Så skriv til ncc@rn.dk eller ring til
• Karen Greve Somerset, +45 41 62 08 71
• Anne Marie Heide Hviid, +45 25 45 80 90
Læs mere på
www.rn.dk/nordicculturecamp
og på www.kulturmoedet.dk

