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Kulturlivet i Kolding Kommune er enestående. 

Det byder på kulturelle tilbud af høj kvalitet og 

unikke projekter og samarbejder på tværs. 

Kulturen har værdi i sig selv. Den er det fun-

dament vi står på, og den er med til at fortæl-

le historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, 

og hvor vi skal hen. Sammen. 

I Kolding Kommune spænder kulturen vidt 

og bredt. Og det er vigtigt. Vi ved at kulturen 

kan være med til at skabe værdi på mange 

måder. Den skaber økonomisk vækst, turisme 

og liv i byerne. Den gør kommunen attraktiv 

for nye tilflyttere. Den er med til at udvikle 

det enkelte menneskes tolerance, empati og 

engagement, og den skaber bedre livskvalitet 

for syge, ældre og sårbare.

Gennem samarbejdet i Trekantområdet sikres 

bredden i kulturtilbuddene også på tværs af 

kommunegrænserne.

Ikke alt kultur skal kunne alt. Men det er am-

bitionen, at der er noget til alle. 

Jesper Elkjær,

Kulturudvalgsformand

Forord
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Mangfoldige kulturtilbud skaber en  

attraktiv bosætningskommune

Et stærkt og synligt kulturliv er et væsentligt 

parameter, der har betydning, når mennesker 

vælger, hvilken kommune de vil bosætte sig i. 

Kulturudvalget ønsker at sikre, at der i Kolding 

Kommune er en bred række af professionelle 

kvalitetstilbud til kulturforbrugere, der ønsker 

et mangfoldigt udbud af oplevelser. Det gæl-

der uanset om man er mest til klassiske kon-

certer, rytmisk musik, teater, filmoplevelser 

eller festivaler.

Kulturelle fyrtårne skaber vækst  

og synlighed

Enkelte kulturelle fyrtårne i Kolding har en helt 

særlig kvalitet og gennemslagskraft. Disse 

fyrtårne danner et stærkt afsæt for en bran-

ding af Kolding som oplevelsesrig kulturby, 

de tiltrækker turister fra Danmark og resten 

af verden, og de skaber øget omsætning i 

kommunen. Dermed udgør de en reel og do-

kumenteret økonomisk vækstfaktor. 

Kulturudvalget ønsker gennem kulturpoli-

tikken at sikre en fortsat udvikling af kom-

munens kulturelle fyrtårne og at understøtte 

deres samarbejde om at tiltrække turister og 

omsætning. Det, vi gør i Kolding Kommune, 

skal vi være de bedste til.  

Kulturpolitik i  
Kolding Kommune
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Hverdagskultur skaber det gode liv

Kultur er med til at skabe det gode hver-

dagsliv for kommunens borgere og gøre 

kommunen til et godt sted at leve og bo. 

Hverdagskulturen er den, du møder i din 

dagligdag. Når du låner en bog på biblioteket, 

sender dine børn i musik- eller billedskole eller 

møder kulturen på nye og uventede måder i 

byens rum, som under Kulturnatten eller Light 

Festivalen.

Kulturudvalget ønsker at understøtte, at bor-

gere i hele Kolding Kommune – fra de små 

landsbyer til Koldings midtby – får mulighed 

for at møde kulturen der, hvor de færdes.

 

Kultur skaber fællesskaber – der skaber 

mere kultur

Borgerne i Kolding Kommune giver udtryk for, 

at kultur for dem er lig med fællesskab. Når 

kommunens borgere engagerer sig i kulturelle 

fællesskaber skaber det værdi for både det 

enkelte menneske og for vores fælles kom-

mune. En værdi, der rækker langt ud over det 

kulturelle område og som handler om livsdue-

lighed, engagement, glæde og nysgerrighed. 

Kulturudvalget ønsker at understøtte de kul-

turelle fællesskaber - de borgerdrevne akti-

viteter – ved at give starthjælp til initiativer og 

støtte op med sparring, netværksdannelse og 

relevante aktiviteter. 
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Kultur skaber kloge og engagerede med-

borgere

Kulturen gør dig klogere. Når du læser, hører 

musik eller går på museum får du nye indtryk 

og lærer om andres perspektiver på verden. 

Når du mødes i studiekredse eller til debat-

møder på byens kulturinstitutioner bliver du 

en mere engageret samfundsborger. Kulturen 

skaber demokratiske rum, hvorfra vi sammen 

kan forholde os til den verden, vi lever i.

Derfor ønsker Kulturudvalget at alle får ad-

gang og kendskab til æstetiske processer, 

kreativitet og kulturel læring.

Kulturtalenter inspirerer og motiverer

Centralt i kulturlivet står de dygtige kunstnere, 

der med deres kunst inspirerer, motiverer og 

giver oplevelser til andre. At udfolde sit talent 

er i sidste ende et personligt ansvar. Men 

oftest kommer det ikke af sig selv. Talent skal 

opdages, dyrkes, understøttes, anerkendes 

og have opbakning. 

Kulturudvalget har en ambition om, at alle 

børn og unge får mulighed for at udfolde 

deres fulde potentiale. Derfor har udvalget 

vedtaget en talentstrategi på kulturområdet. 

Samarbejde og partnerskaber mellem kultur-

institutioner en af de vigtigste forudsætninger 

for at realisere strategien. 
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