
KU-S-02 - Billedskoleafdelingen Kulturskolen Kolding, talentlinje 

Generelle oplysninger:  

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

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

 

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

Navn:....................................... Jens Bloch 

Tlf. nr.: ..................................... 29425181 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Da kulturudvalget i 2019 besluttede at etablere en fælles kulturskole med tilbud om såvel undervisning i 
billedkunst som i musik, var en af begrundelserne, at videreudvikle Kolding Kommunes talentarbejde som 
beskrevet i kulturudvalgets talentstrategi. 
 
Kolding Musikskole er en af landets førende, når det gælder talentudvikling, og det er en ambition at 
overføre en del af disse erfaringer til billedkunsten. I første omgang ved at etablere talentlinjer og på det 
længere perspektiv med ambitionen om at etablere et såkaldt BGK – Billedkunst- og Designgrundkursus på 
niveau med det nuværende MGK. 
 
Kulturskolen har i første sæson etableret kortere 6 ugers talentlignende fokushold i mellemtrin og 
overbygning – tegning, maling, olie.  
Ambitionen med den ny kulturskole var at oprette et fuldt talenthold for mellemtrinnet og overbygningen. For 
at realisere dette og dermed en udvikling af den fælles kulturskole, der ligger i tråd med talentstrategien på 
kulturområdet, vil der være behov for at tilføre kulturskolen 200.000 kr. årligt 
 

Udviklingsplan Billedskoleafdelingen: 

År 1–4: Videreføre eksisterende hold samt oprette første talenthold – se ovenfor. 

Oprette egentlig talentlinje med 2–3 årigt forløb, der retter sig mod et kommende BGK (Billedkunst & Design 

Grundkursus) som forberedelse til egentlig videregående billedkunstnerisk uddannelse/Designskolen. 

Års 5-7: Oprettelse af et egentligt BGK v Kulturskolen Kolding med optag af 8 elever pr. årgang.  

Dette ændringsforslag vedrører udviklingsplanens år 1-4. 
Ændringsforslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Mere Ungekultur” og Kulturudvalgets 
visionsplan for Kulturskolen Kolding/Musikskolen 2018-28 som vedtaget efteråret 2018.  Derudover 
understøtter talentudviklingen Kolding Kommunes Designprofil. 

 

 

 

 


