Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kunst & Kultur
Nyropsgade 1, 3 sal.
1602 København V

27. august 2009

Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Kulturstrategi
2009-2011
Lokaludvalget hilser kulturstrategien velkommen. Den formulerer en
række fornuftige og perspektivrige visioner og konkrete indsatser.
Lokaludvalget er særlig tilfreds med visioner og initiativer, der vægter
selvorganisering for kulturbrugere og kulturskabere højt. Vi er enige i,
at kommunen i høj grad skal koncentrere sig om at skabe rammer for
selvorganiserede kulturudviklingssteder og derefter lade rammerne
fylde ud af brugere og kunstnere efter demokratiske høringer, møder
og debatter om indholdet.
Vi er tilfredse i den høje prioritering, børnene i kommunen har fået i
kulturstrategien. Det brede kulturliv skal skabe kontakter og konkrete
samarbejder med kommunens skoler. Udgifterne til instruktører og
andre igangsættere af kulturforbrug i skoler og fritidsordninger bør i
udgangspunktet afholdes af kommunens kulturpuljer, da de beskedne
frie midler, skolerne råder over, ikke må være en hindring for
introduktion til nye og anderledes kulturformer
Vesterbro Lokaludvalg vil glæde sig til en opprioritering af kunst i det
offentlige rum. Det kan ske ved gadegallerier eller skuepladser med
skiftende udstillinger af lokale kunstnere. Det fungerer flere steder i
byen og succesen bør straks udbredes til alle bydele. Vores begejstring
gælder i øvrigt også planerne om en intensiveret brug af gaderummet
som kulturarena og rum for fysisk udvikling.
Vi er som sagt enige i de fleste af kulturstrategiens visioner og ideer.
Men som sædvanlig melder spørgsmålet sig: ”Hvor skal pengene
komme fra?” Vi håber, at Københavns Kommune vil både reklamere
for og i højere grad finansiere kulturstrategiens ideer.
Vi oplever i det daglige arbejde i lokaludvalget, at mange spændende
kulturprojekter søger økonomisk støtte hos os. Det er ofte fantastiske
projekter og beskedne beløb, der søges om. Men lokaludvalget må,
pga. vores økonomiske situation, meget ofte afvise ansøgere eller give
dem meget mindre tilskud, end de har udgifter for. Det er frustrerende
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for både ansøgerne og et lokaludvalg, der i udgangspunktet er meget
ivrige for at hjælpe nye lokale kulturprojekter i søen.
Kulturstrategi 2009 – 2011 bør introduceres for byens kulturbrugere
med en øremærket pengepulje, som skal kunne søges eksklusivt til
udvikling og gennemførelse af de visioner, der allerede er beskrevet i
strategien. Under alle omstændigheder vil vi opfordre til at adgangen
til kommunens øvrige kulturpuljer tydeliggøres og afbureaukratiseres
– det ville sætte skub i nye kulturstrømninger på samme måde som
den succesfulde Snabslanten har gjort.

Venlig hilsen
Niels Vestergaard
Vesterbro Lokaludvalg
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