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Alle skal med 
• Alle borgere skal have adgang og kendskab til det brede udbud af kulturelle tilbud. Det 

er vigtigt, at mennesker mødes og oplever noget meningsfyldt. Herigennem opstår 
netværk og relationer på kryds og tværs af kommunen. Brønderslev Kommune skal 
sikre tilbud til alle gennem hele livet – ingen må stå udenfor. Ved stolt at vise frem af 
alle kommunens fælles tilbud vil vi invitere ind og åbne os for nye mennesker og nye 
ideer. 

Det vil vi gøre ved: 
• At udvikle en Kulturbølge – en årligt tilbagevendende begivenhed, der skal foregå i 

hele kommunen. Kulturlivet skal være synligt og tilgængeligt, og alle skal have 
mulighed for at møde kulturen. Kulturen skabes, når vi er sammen fra hele Brønderslev 
Kommune som bølger, der skaber energi og bevægelse. Kulturbølgen skal bidrage til, 
at kulturbrugere og kulturskabere bringes sammen og skaber udvikling, så flere kan 
blive inspireret til selv at blive aktører i kulturlivet. 

• At kulturlivet i Brønderslev Kommune skal være funderet i en social mangfoldighed. 
Der skal være plads til nye deltagere og nye måder at være med på. Det er vigtigt, at 
alle i kulturlivet i Brønderslev Kommune er nysgerrige på, hvad de frivillige gerne vil og 
kan, og Brønderslev Kommune skal skabe gode rammer for deltagelse. Vi kan lære af 
andre, af projekter, der stiler stort. Kulturområdet i Brønderslev Kommune skal sikre, at 
alle kan være frivillige på tværs af sociale skel – kultur er for alle. 

Samarbejde og handling 
• Vi har enorme kræfter, når vi samarbejder og skaber nye fællesskaber i hele 

Brønderslev Kommune. Vi skal sikre, at der er plads til nytænkning både i det nye og 
det eksisterende kulturliv i Brønderslev Kommune. Det er i fællesskabet, at gode ideer 
og værdifuldt netværk udvikles. Kulturlivet i Brønderslev Kommune skal være præget af 
mangfoldighed og give plads til store som små oplevelser. Det handler om, at alle 
borgere møder kulturen, også i eget lokalområde. 

Det vil vi gøre ved: 
• At udvikle forpligtende samarbejder, hvor kulturinstitutionerne og foreninger mødes 

og skaber udvikling og nye projekter. Kultursamarbejdet skal understøttes via 
tilbagevendende årlige aktiviteter, så vi sikrer en kontinuerlig udvikling. Kulturområdet 
skal udbygge og dyrke samarbejdet med de frivillige og øvrige kommunale 
fagområder. Det årlige udviklingsmøde Kulturlanternen skal sikre muligheden for, at 
alle aktører i kulturlivet i Brønderslev Kommune kan mødes og udvikle nye ideer og 
projekter. 
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• At skabe synlighed for alle de mange kulturtilbud, der findes i Brønderslev Kommune. 
Der er brug for partnerskaber for at skabe udvikling i kulturlivet. Udvikling sker i 
samspil mellem brugere, aktører, foreninger og institutioner, og derved får vi nye 
deltagere og skabt unikke og spændende partnerskaber. Kultur skaber relationer og 
fællesskab, og det styrker Brønderslev Kommune. Det anerkender Brønderslev 
Kommune i Kulturkompasset, hvor vi får fælles ny viden og hylder kommunes kulturelle 
ildsjæle. 

Vækst og udvikling 
• Tænk stort – tænk nyt – det sker, når vi involverer børn og unge, skaber overraskende 

mødesteder og er med på nye tendenser i tiden. Sammen tager vi chancer. Vi 
understøtter vækstlag, hvor det nye kan vokse i det eksisterende. Det handler om at 
give nye talenter og nye ideer de bedst mulige betingelser. Frivillighed er et bærende 
fundament for kulturen; ildsjælene knytter bånd på kryds og tværs. Det betyder, at der 
skal være gode betingelser for de frivilliges arbejde og anerkendelse af deres bidrag og 
indsats. 

Det vil vi gøre ved: 
• At udvikle miljøer, hvor børn og unge sammen har mulighed for at dyrke deres 

kunstneriske talenter. Kulturlivet i Brønderslev Kommune skal skabe grobund for vores 
børn og unge – og give dem miljøer, hvor de sammen har mulighed for at spire. Et 
mangfoldigt kunst- og kulturlandskab kræver ikke nødvendigvis faste lokaliteter, men 
muligheder for, at alle miljøer åbnes og inviterer nye ind. Børn og unges udvikling i 
kunst og kultur skal give adgang til forskellige kunstarter som musik, litteratur, 
billedkunst, teater m.m., som vi styrker med Børnekulturens Rygsæk gennem hele 
barndommen. 

• At udvikle kreative fora af høj kvalitet, hvor alle har mulighed for at udvikle sig via 
kulturen gennem hele livet. Brønderslev Kommune skal være kendt for gode 
mødesteder, som kan være til glæde for flere aldersgrupper og personer med 
forskellige interesser. Vi vil være en kommune, der hele tiden er i udvikling med 
spændende events, indsatser, projekter på tværs af kunstarter, foreninger og 
institutioner – i hele kommunen. 

Sundhed og natur 
• Naturen giver os ro til at tænke og rum til fordybelse. Vi er i Brønderslev Kommune 

taknemmelige for de steder, vi kommer fra, og de mangfoldige fællesskaber, vi 
sammen har opbygget. Kulturlivet i Brønderslev Kommune skal være nysgerrigt på, 
hvad kulturen kan gøre for vores natur og vores sundhed. Kulturen skaber mening og 
livskvalitet og giver hverdagslivet dybde. Natur, kulturarv og kulturelle fællesskaber er 
nært forbundne og med til at samle hele kommunen. Kulturlivet skaber bånd mellem 
fortid, nutid og fremtid. 
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Det vil vi gøre ved: 
• At udvikle planer for, hvordan vores natur, byrum og mødesteder kan gentænkes og 

invitere flere ind i kulturelle fællesskaber. Det kræver nye rutiner, tilbud og 
samarbejder. Vi bruger naturen og bliver sundere. Kulturen skaber sundhed gennem 
bevægelse af både krop og sind. Kultur giver vitaminer til et sundt og godt liv i 
Brønderslev Kommune. 

• At samarbejde på tværs og bruge vores natur, byrum og mødesteder til at lave 
spændende aktiviteter, der skaber overraskende møder og inviterer ind til nye 
kulturfællesskaber. Vi skal dele og udnytte de lokaliteter, vi har, på nye og spændende 
måder. Vi skal være modige og indtænke ny teknologi og nye tendenser og bruge det 
uudnyttede potentiale i pladser og skove. Sammen kan vi skabe helt nye aktiviteter og 
muligheder og få flere med i kulturlivet. Hverdagskulturen i Brønderslev Kommune er 
vigtig: Det handler om det gode liv tæt på, hvor du bor og hører til. Kulturen skal være 
med til at sikre overraskende og spændende møder mellem mennesker – også når du 
slet ikke forventer det. 

Årlige aktiviteter forankret i kulturpolitikken 
• Kulturkompasset er en fejring og anerkendelse af alle de kræfter, der fra foreninger, 

kulturinstitutioner, kunstnere og ildsjæle lægges i arbejdet for et mangfoldigt og rigt 
kulturliv i Brønderslev Kommune. 
Hvert år inviterer Fritids- og Kulturudvalget til en aften, hvor kulturlivet hyldes. 
Kulturkompasset har et oplæg til inspiration og debat, og projekter støttet af 
Brønderslev Kommunes Kulturpulje fortæller om deres proces og resultater. Det er 
også til dette arrangement, at den årlige Kulturpris uddeles. 

• Kulturlanternen er et åbent arbejdsmøde for foreninger, kulturinstitutioner, kunstnere 
og kulturelle ildsjæle. Her er der information om relevante kulturpuljer, og deltagerne 
har mulighed for at finde nye ideer og samarbejdspartnerne. Deltagerne kan møde op 
med en god ide eller finde inspiration til den ved arrangementet. 

• Kulturbølgen er en årlig begivenhed, hvor kulturinstitutioner, foreninger, kunstnere og 
ildsjæle kan invitere borgere og andre interesserede til at deltage i deres aktiviteter. 
Kulturbølgen skal gøre Brønderslev Kommunes mange og mangfoldige tilbud synlige 
for nye borgere og give inspiration og skabe synergier og sammenhænge i kulturen. 
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