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KUNST OG KULTUR I CENTRUM FOR POLITIKUDVIKLING – 

OGSÅ LOKALT – DET ER ALTERNATIVET I AARHUS 
 

 

  

VISION - kort 

 

Alternativet Aarhus arbejder for at kunsten og kulturen gennemsyrer byen og kom-

munens udvikling 

For Alternativet er kunsten og kulturen en naturlig og selvfølgelig del af et demokratisk og 

holistisk1 samfund. Derfor ønsker vi en bæredygtig kultursektor, hvor kunst og kultur 

bliver anerkendt og prioriteret både som praksis og som vidensfelt. Vi ønsker kunst- og 

kultursektoren sidestillet med andre samfundsbærende sektorer. Og at Aarhus inkluderer  

kunst og kultur i kommunens selvforståelse og byudvikling.  

 

Alternativet Aarhus ønsker ... 

- kunst og kultur med både bredde og dybde  

- et kulturliv, som udvikler indsigt, forståelse og udsyn 

- kunst og kultur, som udfordrer vanetænkning 

- anerkendelse af kunst og kultursektorens faglighed  

- en kultursektor, som er fri og ligeværdig med andre erhverv   

- kunst og kultur i mangfoldige frizoner 

- kunsten og kulturen udbredt til hele kommunen 

- Aarhus som verdensscene og Aarhus på verdensscenen 

  

 

 

 

VISION - uddybet 

 
Alternativet Aarhus arbejder for at kunsten og kulturen gennemsyrer byen og 

kommunens udvikling. 

Alternativet Aarhus vil stå fast på, at kulturen får en central position i den måde, hvorpå vi 

udvikler byen og kommunen. Vi ønsker at kommunen investere i dens kulturelle infrastruktur, 

dens professionelle og talenterne. Det giver sundere, mere meningsfyldte liv og et mere 

sammenhængende borgerfællesskab. Investeringen vil kunne ses positivt på alle tre 

bundlinjer. Den grønne, den røde og den blå: Dvs. ift. klima og miljø, det sociale og i 

økonomien. 

     For Alternativet er kunsten og kulturen en naturlig og selvfølgelig del af et demokratisk og 

holistisk samfund. Derfor ønsker vi en bæredygtig kultursektor, hvor kunst og kultur bliver 

anerkendt og prioriteret både som praksis og som vidensfelt. Vi ønsker kunst- og kultur- 

sektoren sidestillet med andre samfundsbærende sektorer. Og at Aarhus inkluderer  

kunst og kultur i kommunens selvforståelse og byudvikling. 

 

 

 

 
1 Holisme (fra græsk: holos , hel), er en filosofisk eller videnskabsteoretisk retning, der lægger vægt på at 
betragte fænomener som helheder, snarere end som sammensatte enkeltdele. Holisme siger bl. a., at helheden er 
mere end summen af delene. 
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Alternativet Aarhus ønsker ... 

- kunst og kultur med både bredde og dybde. 

Alternativet ønsker en kommune, hvor kunst og kultur spiller med overalt. En kommune, med 

plads til og respekt for, både den smalle kunst og populærkulturen. Vi ønsker ikke et hierarkisk 

kultursyn, fordi både bredde og dybde har værdi for det gode liv og for fællesskabet. Alterna- 

tivet vil arbejde aktivt for, at flere borgere møder, oplever og forstår vigtigheden af kunst og 

kultur.  

   Vi ønsker et kulturliv og en kunstscene med et stærkt, levende og talentfuldt vækstlag, hvor 

der er plads til at eksperimentere. Kommunen skal være medfacilitator af et velfungerende 

vækstmiljø, som en del af hele den kulturelle sektor. Og med en stærk forbindelse mellem 

vækstlaget, amatørkunsten og de professionelle kulturinstitutioner. Som en uendelig bro, hvor 

fornyelse og erfaring udveksles. 

 

- et kulturliv, som udvikler indsigt, forståelse og udsyn. 

For Alternativet er kulturlivet afgørende for, at vi som enkeltpersoner og samfund kan udvikle 

vores medmenneskelige selvindsigt, forståelsens udsyn og den historiske hukommelse. Her 

dannes vores kulturelle ståsted. Her ligger værdien og kimen til det gode liv og til den 

livslange dannelse. Og herfra møder vi verden i al dens komplekse mangfoldighed.  

     I kunst og kulturlivet er der netop brug for mangfoldighed. Kunst og kultur er ikke kun 

”nice to have”, det er ”need to have”. 

 

- kunst og kultur, som udfordrer vanetænkning. 

Vi er i en markant forandringstid, hvor vi har brug for kunst- og kulturlivet til at udfordre vores 

tankesæt. Vi skal finde nye måder at gribe livet på og nye måder til at finde hinanden igen. 

Her er er det vigtigt at anerkende, at kulturen er med til at skabe sammenhængskraft i en by 

og et område som Aarhus og omegn.  

    Spørgsmålet om økonomisk vækst kalder på nye svar, fordi vi ved, at vækst ikke er 

uendelig. Kunst og kultur kan gøre os i stand til at forestille os vækst som andet end materiel 

og økonomisk vækst. I dag er andre forståelser for vækst på vej, som personlig vækst, 

intellektuel vækst, emotionel vækst.  

    Kunsten kan fremskrive nye narrativer for en bæredygtig verden. Kunsten kan opdage 

”det der ikke findes endnu”, fordi den netop puster til vores forestillingsevner og nye måder 

at tænke, se, og lytte til verden på. 

 

- anerkendelse af kunst og kultursektorens faglighed.  

Kultursektoren er viden, og kultursektoren rummer viden til samfundsudviklingen. Og den 

viden kan vi ikke undvære. Kultursektorens særlige faglighed er vigtig. Vi har brug for den, 

når vi udvikler løsningerne på samfundets og morgendagens udfordringer.  

     Alternativet ønsker kunst og kultur sidestillet med andre samfundsbærende sektorer. Dvs. 

erhvervssektoren, uddannelsessektoren og den offentlige sektor. Vi ønsker en forståelse for 

og anerkendelse af kunst -og kultursektores videnskapacitet.  

 

- en kultursektor, som er fri og ligeværdig med andre erhverv.   

Alternativet arbejder for at skabe en robust kultursektor med vilkår, som giver sektoren en 

ligeværdig værdiansættelse i forhold til andre erhverv. Det er med til at sikre, at særligt de 

udøvende, men også institutionerne kan skabe en nødvendig indtjening.  

     Kunsten og kulturen skal støttes af fællesskabet, og med brug af armslængdeprincippet. 

Det er for, at vi til alle tider har en kultursektor, der er tilgængelig for alle i samfundet. Og for 

at den smalle og nyskabende kunst og kultur lettere kan opstå. Samlet er det med til at 

udfordre og danne os alle. 
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    Branchen skal også blive bedre til at tjene sine egne penge. Det vil gøre den mere 

selvstændig, stærkere og mere robust over for fremtidige kriser, som Coronapandemien. 

 

- kunst og kultur i mangfoldige frizoner. 

Vi udvikler hele tiden vores by som et led i at følge med tiden og for at skabe fremtiden. 

Udviklingen af byen sker i høj grad også via det kreative, kunsten og kulturen. Derfor vil 

Alternativet skabe de ultimative rum for kulturel udfoldelse med mindre bureaukrati. Det skal 

være en grundlæggende tilgang til byens videre udvikling, at der findes mangfoldige frizoner 

fordelt ud over kommunen. Og netop her sætter man kulturen fri. 

  

- kunsten og kulturen udbredt til hele kommunen. 

Alternativet ønsker blomstrende lokalsamfund med kunst og kultur i de offentlige rum, i 

institutionerne, ja overalt, hvor mennesker mødes. Kunst og kultur i både bredde og dybde, 

også uden for Ringgaden. Derfor skal kommunen underbygge og styrke det, der sker lokalt, i 

forstæderne og i oplandsbyerne. Og vi skal ikke trække kultur ned over hovedet på en bydel, 

men lade borgerne gro den selv. 

  

- Aarhus som verdensscene og Aarhus på verdensscenen. 

Alternativet ønsker, at Aarhus som by og kommune understøtter miljøer for kunstnere og 

kultur. Og at Aarhus bliver rustet til at springe ind på verdensscenen, og til at verdenskunsten 

kommer til os. Aarhus har vist sit potentiale i 2017.  

     Fødekædetanken er vigtig her, både ift. muligheder for professionel uddannelse og for 

amatører.  Aarhus skal fortsat være på landkortet som en fremragende by, hvor man kan se, 

opleve og udfolde kunst og kultur på enestående måder. 

 

Politikgruppen Kunst og Kultur – juni 2021 
 

 

 

EN FORTSAT DEBAT 

De næste afsnit er ideer og nedslag. Hvert område er til fortsat debat og udvikling blandt 

medlemmer, kandidater, andre interesserede borgere og ikke mindst kommunens forskellige 

kunstmiljøer. 

 

PRINCIPPER 

Principperne for Alternativet Aarhus lokale kulturpolitik kan skabe fokus og give retning for det 
væsentlige, når vi debatterer og udvikler lokalpolitiske mærkesager.      
 
For Alternativet Aarhus er kunsten og kulturen:  

- en naturlig og selvfølgelig del af et demokratisk og holistisk samfund 

-    vigtig i sig selv og altid skabt i sin egen ret 
-    bedst uden restriktioner og med gunstige vilkår 
-    værdifuld ved de oplevelser den genererer, den indsigt den skaber og det fællesskab, den 

danner. 
-  vigtig viden og vigtig faglighed  

-    en stærk brobygger 
-    seriøs og altid en vigtig del af de kommunale beslutningsprocesser 
- mangfoldig og rig på nuancer med plads til ethvert menneske 

- en arena hvor alle kan mødes fordomsfrit. (Og i kommunikationen om kunst og kultur vil vi 

undgå at blive selvfede). 

- ...  
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OMRÅDER  

Kulturpolitikken dækker et bredt spekter af aktører og aktiviteter. Fra de professionelle 

kulturinstitutioner, over de frivillige kulturaktører og vækstlagskunstnere til kommunale 

initiativer. 

 

Kategorier - eksempler 

Arkitektur 

Billedkunst 

Multimediakunst 

 Skulptur 

 Tegning 

Videokunst 
Konceptkunst 

Dans 

Drama 

Film 

Fotografi 

Litteratur 

Musik 

Opera  

Happening 

Performancekunst 

Tegneserie 

- 

Forenings-idræt 

Konkurrence-idræt 

Institutioner - eksempler 

Teater 

Museum 

Spillested 

Bibliotek  

Idrætsanlæg 

Kultur- og beboerhus 

Musikskole 

Børnekulturhus 

Miljøer - eksempler 

Professionelle 

Amatører 

Vækstlag 

Foreningsliv  

 

SLOGAN 

Slogan er en kort sætning eller få ord der kort og fyndigt udtrykker et synspunkt, en holdning 

eller et mål med politisk indhold. Et slogan bruges i systematisk gentagelse til at formidle 

politiske idéer eller kandidater.  

MERE KUNST, FÆRRE MURSTEN OG FLERE FRIZONER – I AARHUS 

(et muligt slogan for – Scener for Kunst, Musik, Teater, Dans, Opera)  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Arkitektur
https://da.wikipedia.org/wiki/Billedkunst
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Multimediakunst&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Skulptur
https://da.wikipedia.org/wiki/Tegning
https://da.wikipedia.org/wiki/Videokunst
https://da.wikipedia.org/wiki/Konceptkunst
https://da.wikipedia.org/wiki/Dans
https://da.wikipedia.org/wiki/Drama
https://da.wikipedia.org/wiki/Film
https://da.wikipedia.org/wiki/Fotografi
https://da.wikipedia.org/wiki/Litteratur
https://da.wikipedia.org/wiki/Musik
https://da.wikipedia.org/wiki/Happening
https://da.wikipedia.org/wiki/Performancekunst
https://da.wikipedia.org/wiki/Tegneserie
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MERE KUNST, LAVERE HUSLEJE OG FLERE VÆRKSTEDER – I AARHUS 

(et muligt slogan for – Værksteder for udøvende musik- billed- performans- og filmkunstnere)  

 

MERE SPORT, MINDRE ADMINISTARTION OG FLERE BANER – I AARHUS) 

(et muligt slogan for – Foreninger for idræt, atletik og sport)  

 

 

MÆRKESAGER  

Alternativet Aarhus har politiske mærkesager, som vi tillægger afgørende betydning i KV21. På 

kunst og kulturområdet, kan det f.eks. være: FRIZONER TIL FRI KUNST    

 

Her er overskrifter klippet fra Alternativet Aarhus kulturpolitik fra 2017. I den aktuelle 

politikgruppe og sammen med kandidaterne undersøger og udvikler vi nye 2021 mærkesager. 
 

• Flere frie kulturmidler 

 
• Kulturklippekort  

 
• Billigere forhold for de udøvende kunstnere og kreative 

 
• Events skal ud i hele kommunen 

 

• Kulturel bydel til kunstmiljøet 

 

• Slip kreativiteten løs i kreative frizoner   

 
• Kultur på recept 

 
• Kunst og kultur skal medregnes i alle kommunale budgetter 

 
• Mikrotilskud til kulturelle projekter 

 
• Formidlingen af interkulturelle arrangementer skal styrkes 

 

NOTE  

Link til Alternativets Nationale kulturpolitik: 
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/kultur 

Link til Aarhus Kommunes aktuelle kulturpolitik: 
https://www.aarhus.dk/media/59760/kulturpolitikken_2021.pdf 

 

 

Link til Alternativets Kulturpolitik KV17 (Kulturgruppen v/H.C.)  

6. Lokalpolitik for kultur.docx (18.3 KB) 2017-20 

https://alternativet.dk/politik/vores-politik/kultur
https://www.aarhus.dk/media/59760/kulturpolitikken_2021.pdf
https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/9/93809d64565dd764894a64494c26d80dea042ffa.docx

