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Kære kultur- og erhvervsnetværk,

Den 24. maj 2006 afholdt vores EU Interreg
projekt konferencen ”Kultur og Kreativitet som
Motor i Regional og Kommunal udvikling”.

Projektet udgiver i 2006-2007 tidsskriftet
”KULTUR PIXI” i samarbejde med
konsulentfirmaet Horisont-amba.

Sigtet er i fem temanumre at give planlæggere og
politikere i kommuner og regioner mulighed for at
opdatere sig vedrørende nye ”best practice”
eksempler inden for kulturkortlægning og
strategisk planlægning.
Det er eksempler på initiativer, hvis hensigt er
a) at styrke rammebetingelserne for offentlig-
private samspil i relation til oplevelsesøkonomien
og videnssamfundet &
b) at bidrage til at planlæggere og administratorer
ser nytten af at være mindre embedsmand i
traditionel forstand og mere opsøgende og
projektorienterede i forhold til de konkrete behov
og muligheder, der ligger i kommuner og regioner.

Der er ikke tale om vidensinput forstået som nye
forskningsresultater eller ekspertviden, men
snarere om kortfattede og eksemplariske input om
strategiske værktøj og aktionsmuligheder inden for
de nævnte områder.

Vedlagt fremsendes de 2 første KULTUR PIXI
temanumre: ”Få øje på de kreative kræfter” og
”Kortlægning af kreative aktører” (førstnævnte er
et revideret 2. optryk efter 1. optryk, der var
vedlagt konferencebrochuren).

I løbet af efteråret 2006 udkommer KULTUR
PIXI III og IV, som vil præsentere en kvantitativ
kortlægning af de kreative erhverv i kommunerne i
Region Hovedstaden og Region Skåne ud fra
fælles regionale kategorier.
Dette sker i samarbejde med Danmarks Statistik.
Dog er fokus ikke den kvantitative kortlægning i
sig selv, men mere hvordan man kan omsætte
denne kortlægning i strategisk planlægning og
praktiske politikker på kommunalt og regionalt
niveau.

I begyndelsen af 2007 udkommer KULTUR PIXI
V, som vil præsentere perspektiver for den
fleksible masteruddannelse i kulturplanlægning,
Interreg projektet har udviklet i et samarbejde med
RUC og Lunds Universitet. Det første prototype
mastermodul starter den 1.9.2006 med 30 deltagere
fra Danmark, Norge og Sverige og vil blive
videreudviklet i 2007 med opstart af den fulde
masteruddannelse 1.9.2007.

Der er mulighed for at interesserede kommuner,
der ikke er partnere i projektet, kan bestille de
efterfølgende numre III-V ved henvendelse til
Ulrik Okkels Iversen på email: uloiv@fa.dk,
ligesom yderligere information og eventuel
rådgivning kan organiseres efter nærmere aftale.
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