
EUROPÆISK  
KULTURREGION 

på Kulturmødet Mors

23. - 24. august 2018
Lysskoven  
Gasværksvej 60  
7900 Nykøbing Mors



Vi mødes i Lysskoven!  
 
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 viste os, at kunst og kultur 
kan løfte en hel region til nye højder. Kultursamarbejdet mellem 
Region Midtjylland og de 19 kommuner fortsætter under overskriften 
”Europæisk Kulturregion – Fortællinger. Kreativitet. Fællesskaber.” 

På Kulturmødet Mors 2018 præsenterer Europæisk Kulturregion et 
spændende program, der viser nogle af de projekter, vi har arbejdet 
med i 2017 og vores ambitioner for fremtiden. Vi har inviteret 
oplægsholdere fra nær og fjern til at diskutere kulturens rolle i 
samfundet, og hvorfor det er helt nødvendigt at tænke internationalt. 

Programmet byder bl.a. på debat om kulturens betydning i et 
europæisk perspektiv med direktøren for Kultur og Kreativitet i EU-
Kommissionen, Michel Magnier, regionsrådsformand Anders Kühnau, 
m.fl., performance med dansere i alderen 60+, et faciliteret 
kaffemøde på tværs af kultur- og erhvervsliv, en unik gastronomisk 
oplevelse af Jakob Vinkler - manden bag Fish-á-deli Circus - og 
meget, meget mere.



PROGRAM 

Konferenciers:  
Bent Sørensen, kommunikationschef, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017  

Lene Øster, chefkonsulent, Region Midtjylland  

  
 TORSDAG D. 23. AUGUST 

 17.30 - 21.00 Lysskoven Lounge 
   Europæisk Kulturregion har fremtryllet et grønt og kreativt frirum på Kulturmødets nye    

   skovscene. Smæk benene op og nyd en kold drink til lyden af afslappet loungemusik.  

 21.00 - 00.00 DJ set med Marie Højlund og Stefan Kvamm 
   Giv hjernen en pause fra kulturpolitik og debatter, løsn op i kroppen og slip dansefødderne løs til festlige  
   toner, der er kyndigt udvalgt af musikerne Marie Højlund og Stefan Kvamm. 
  

 FREDAG D. 24. AUGUST 

 09.00 - 10.15  Hack kaffemødet   

   Har en bankdirektør, en gallerist, en teaterchef og en koreograf noget til fælles? Kan personlige relationer  

   på tværs af brancher skabe forandring og værdi? Netværket ART HACK inviterer til et usædvanligt   
   morgenkaffemøde med luksuskaffe og -kage og mødematching på tværs af vidt forskellige fagligheder  

   og brancher. Tilmelding via www.arthack.dk. 

 10.30 - 11.15 Litteratur, demokrati og velfærd 
   Hvordan kan fælles litteraturoplevelser øge velfærden og styrke den demokratiske kultur? Det samtaler  

   socialfaglig konsulent i Læseforeningen Helene Forsberg med litteraturprofessor Peter Simonsen fra   

   Syddansk Universitet og forfatter Peder Frederik Jensen om. 

 11.30 - 12.15 Rethink Ageing – Scenekunst uden alder    
   Kraft og skrøbelighed er udgangspunktet, når koreograf Nønne Mai Svalholm og tre seniordansere i   
   alderen 60+ giver en arbejdsdemonstration og fortæller om det kunstneriske arbejde med at skabe   

   koreografiske værker over temaet ‘Rethink Ageing’. 
  

 12.30 - 13.30 Fra Kulturhovedstad til Kulturregion 
   Hvad har vi lært af at være Europæisk Kulturhovedstad i 2017? Hvilke nye erfaringer og kompetencer er  

   vundet? Og hvordan forvaltes denne arv bedst muligt i fremtiden? De spørgsmål vil panelet, der alle på  
   forskellig vis har været i tæt berøring med Aarhus 2017, diskutere og i fællesskab forsøge at besvare.   

   Samtalen modereres af kontorchef for Grøn Vækst og Oplevelser i Region Midtjylland, Pia Lange 
   Christensen, og panelet består af Jacob Steengaard Madsen, regionsdirektør i Region Midtjylland, Lars 

   Davidsen, kulturchef i Aarhus Kommune, Lars Holte Nielsen, direktør i Central Denmark EU Office, Marie 

   Højlund, musiker og Lise Jeppesen, direktør for Randers Kunstmuseum.  



    
  

 13.45 - 14.15 The Role of Culture in Europe 

   Michel Magnier har siden 2013 været direktør for Kultur og Kreativitet i Europa-Kommissionens 

   Direktorat for Kultur og Uddannelse. Han vil i sit oplæg tale om kulturens rolle i Europa og det nyeste 
   udspil til den kommende New European Agenda for Culture, hvor kultur nu indtager en langt mere  

   fremtrædende rolle end tidligere. Oplægget foregår på engelsk.  

 14.30 - 15.30 Why do we need Europe?  
   I det nyeste udspil fra EU ser det ud til, at kulturen får en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens Europa. 
   Europæisk Kulturregion fastholder de internationale ambitioner, som var med til at forme Aarhus 2017.  

   Men hvad giver det os at arbejde internationalt, og hvordan kan kultur bygge bro på tværs af byer,  
   regioner og lande? Debatten modereres af udviklingskonsulent i Region Midtjylland, Morten Falbe- 

   Hansen, og panelet består af Michel Magnier, direktør for Kultur og Kreativitet i EU-Kommissionen,  

   Anders Kühnau, formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Marilyn Reddan, ansvarlig for program  
   og EU funding hos Galway2020, Fredrik Lindegren, kulturchef i Umeå og kunstnerisk leder for Umeå 

   2014 og Per Høgh Sørensen, kulturchef i Ringkøbing-Skjern Kommune. Debatten foregår på engelsk.  

 15.45 - 16.45  Internationale kulturprojekter – hvordan og hvorfor? 
   Creative Europe Desk Danmark inviterer til en samtale om internationale kulturprojekter. Hvad er deres  
   relevans og styrke, og hvordan kan de bidrage til værdifortællinger og afhjælpe vigende kultur- 

   budgetter eller faldende besøgstal? Samtalen modereres af EU-udviklingskonsulent Saxe Lomholt og   

   panelet består af Lone Leth Larsen, international kulturrådgiver i Central Denmark EU Office, Per Kap    
   Bech Jensen, adm. direktør i Odin Teatret Nordisk Teaterlaboratorium, Pernille Weiss, rådgiver og  

   politiker, Rasmus Nordqvist, MF, kulturordfører for Alternativet, H.C. Østerby, borgmester i Holstebro  
   Kommune og Michael Metz Mørch, generalsekretær ved Det Danske Kulturinstitut. 

 17.00 - 18.00 Landsby Laboratoriet: Hvad er en Landsbys DNA? 

   Hvad er en landsby, og hvorfor blomstrer nogle landsbyer, mens andre visner? Siden 2015 har Idom-  
   Råsted i Holstebro Kommune været arnested for et laboratorium, der undersøger landsbyens DNA i et  

   kunstnerisk perspektiv. I Landsby Laboratoriet kan du komme med en tur til Festjylland, hvor de skæve  

   idéer viser vejen.  

 18.15 - 19.15 NyLand  
   Kan borgerinvolverende kunst skabe områdefornyelse? Og kan kunst og kultur bygge bro over kløfter i  
   samfundet? Vær med til at besvare disse spørgsmål og mange flere, når Rural Forum Network Denmark  

   afholder en mini-workshop om kunstens og kulturens rolle i udviklingen af lokalområder. 
   Workshoppen modereres af billedkunstner Lene Noer og projektleder Henk Keizer, og panelet består af  

   kulturminister Mette Bock (LA), formand for Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådsmedlem i  

   Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V), og seniorrådgiver og projektleder ved Statens Kunstfond, Louise  
   Straarup. 

 19.30 - 20.45 Nightshades - en gastronomisk performance  
   Jakob Vinkler og Institute of Meals præsenterer det gastronomiske eksperiment ‘Nightshades’ – en   

   utopisk/dystopisk performance, der udfordrer vores psykologiske tilgang til maden. Forestillingen   
   spiller kl. 19.45 og 20.15, og der er plads til 20 deltagere pr. forestilling. 



  

 21.00 - 21.20 The Artistic Bureaucracy  
   Hvordan kombinerer man kunstneriske metoder med reglerne og normerne i et bureaukrati, og hvad er  
   de potentielle risici og muligheder ved den måde at tænke på? Fredrik Lindegren har en baggrund i   

   kunst- og teaterverdenen, og hans møde med bureaukratiet og de politiske beslutningsprocesser som  
   kunstnerisk direktør for Umeå som Europæisk Kulturhovedstad i 2014 udløste lidt af et indre drama … 

 21.30 - 00.00 Lysskoven Afterparty  
   Afslut fredagen med et brag af en fest i skoven!     

   Der tages forbehold for ændringer i programmet. 




