Rom for Kultur 2013 – 2015 er et prosjekt som i samarbeid
med kommunene i Troms, vil bidra til utviklingen av flere
gode arenaer for kunst og kultur på alle nivå her vi bor.

Det kan være utfordrende for mindre kommuner å være
vertskap for profesjonelle aktører, og å kunne tilby egnede
lokaler til den lokale kulturaktiviteten som kor, korps,
kulturskole, danseskole, trenger for å utøve sine aktiviteter.
Kulturarbeid

er

en

forutsetning

for

vårt

åpne

demokrati, og bidrar til god folkehelse. Vi vil styrke
forutsetningene for å skape, se og oppleve store og små

Rom
for
Kultur

2013 - 2015

øyeblikk!

Kompetansesamarbeidspartnere:

•

Hvordan kan gamle samfunnshus bli
funksjonelle og moderne kulturhus?

•

Hvordan kan vi få en vellykket bruk av gamle
bygg til kulturformål?

Andre relevante samarbeidspartnere vil komme i prosjektets ulike faser,
sammen med at vi ønsker alle kommunene i Troms og de frivillige lag
og foreningene med.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson:

Troms fylkeskommune

Rådgiver Anne Mette Sætra

v/ Kulturetaten

anne.mette.satra@tromsfylke.no

Pb 6600
9296 TROMSØ

+47 777 88 222

•

Sambruk og gjenbruk – fungerer det?

•

Hvordan leve opp til alle kravene til scene,
sikkerhet og egnethet? Og hvordan få
kompetanse på dette?

•

der du bor?

www.tromsfylke.no

•
Foto og layout: Troms fylkeskommune

Har kommunen en god plan for kulturutvikling

Hvordan lykkes bedre med samarbeid lokalt?

Alle skal ha tilgang til gode kulturopplevelser av høy kvalitet
der de bor, og kulturlivet må ha gode og egnede fysiske rom
for å kunne utfolde seg og vokse.
Målsettinger:
• Flere funksjonelle og fremtidsrettede
kulturarenaer i Troms

• Økt faglig kunnskapsnivå på kulturarenafeltet
lokalt

• Økt antall formidlingsarenaer for profesjonelle,
frivillige og offentlige aktører

• Økt samarbeid og samhandling mellom det
profesjonelle, frivillige og offentlige kulturliv

Prosjektet har tre faser:
Kartlegging – vi må vite hvilke kulturarenaer vi
har, og hva de brukes til i dag. Hvilke muligheter
ligger det i dagens bygg?

Kompetanseutvikling – vi må bli flinkere
til å forstå rommenes egenskaper, egnethet og
muligheter, og se våre behov i lys av det. Det kan
vi få til med mer samarbeid mellom offentlige,
frivillige

og

profesjonelle

kompetansemiljøer,

lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr dialog
og fagseminarer, og ikke minst informasjon om
virkemiddelapparatet / støtteordninger.

Lokale

og

regionale

forprosjekter –

prosjektet skal stimulere til utvikling av konkrete
forprosjekter, både lokalt og regionalt. Det kan
være alt fra utvikling av strategier og planverk, til
oppgraderinger av arenaer, sambruk, gjenbruk, ny
bruk, med utgangspunkt i lokale muligheter og
behov!

