
Ændringsforslag 

 

KU-S-05 – Sangkraftcenter Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Kulturpolitik 

Vedtaget: ................................ Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:.......................................  Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.: .....................................  20207393 

E-mail: .....................................  lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 175 175 175 350 

I alt kassefinansieret 175 175 175 350 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et af de nye tiltag på finansloven for 2021 er tilskud til etablering af flere sangkraftcentre. I Kolding arbejdes 

der i forlængelse af det med etablering af et lokalt sangkraftcenter. For at kunne realisere projektet er der 

brug for en kommunal medfinansiering tillige med nationale puljemidler.  

 

Der er lige nu 11 sangkraftcentre i Danmark, men ingen i Trekantområdet.  Et nyt sangkraftcenter i Kolding 

kan sætte Kolding på sangens Danmarkskort. Gennem samarbejder mellem kommune og andre aktører skal 

centret styrke sangkraften i Kolding Kommune; både i bredden og gennem talentudvikling. Børn skal synge 

mere, og fællesskaber skal styrkes gennem sang – også synligt, på fx biblioteket, der har en stærk tradition 

med fællessang og lytteklubber. Det kan også være sang på Skamlingsbanken, hvor man historisk har sam-

ledes om sang. Sangkraftcentret er ikke nødvendigvis ét fysisk sted, men en organisation på tværs, der ska-

ber en sammenhængskraft og både løfter sangglæde og styrker kompetencer. 

 

Forudsætningen for realiseringen af projektet er bevillingen af nationale puljemidler til etablering af nye sang-

kraftcentre. Der ansøges og forventes national bevilling til opstart og indkøring af det nye sangkraftcenter i 

en treårig periode, men der stilles krav om en lokal medfinansiering ligesom projektet efter 3 år overgår til en 

driftsfase, hvor der ikke længere er fast statslig medfinansiering.  

 

Der forventes af være driftsudgifter til bl.a. løn og aktiviteter samt formidling. Ændringsforslaget skal mulig-

gøre at hente statslig finansiering i opstartsfasen. Den statslige finansiering forventes at være højere end 

den kommunale medfinansiering. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren som medska-

ber”. 
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