
    Inspiration til kommunens nye kulturcenter

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling gennemførte i april 2010 en tredages studietur for 

Ballerup Kommune. Turens deltagere var den nedsatte projektgruppe, der i samarbejde 

skal præsentere et oplæg til drøftelse af et fremtidigt kulturcenter, både hvad angår proces, 

rammer, tidsplan og økonomi. Fra kommunens side har der igennem hele processen været 

en klar strategi om at søge inspiration hos andre og besøge gode eksempler.

    Kulturcenter som kulturelt kraftværk

Ballerup Kommune besluttede i forbindelse med planstrategien 2009 en vision inden for kul-

turområdet, hvor man satser på kultur, der binder sammen. ”Et stærkt idræts- og kulturliv 

inviterer til livsudfoldelse og sammenhold” og ”Ambitionen er at skabe hele mennesker og 

tænke kulturen ind i alt hvad vi gør”. På denne baggrund har der været tale om at lave et 

bredt favnende kulturcenter. Placering, indhold, og hvordan stedet skulle drives, var slet 

ikke defineret endnu, og det var i den forbindelse at byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling 

arrangerede en studietur. Studieturen skulle give bred inspiration og nye ideer, og kom-

munen ønskede at opleve steder med forskellige profiler, driftskoncepter mv.

    Studietur til Ruhr-distriktet 

Studieturen blev gennemført i april 2010 og rummede besøg i 7 forskellige kulturhuse, 

hvor ledelse og medarbejdere holdt oplæg og viste rundt. byrejsen.dk – Strategisk Byud-

vikling havde gennemført en researchtur alene med det formål at udvælge de rigtige steder 

ud fra de interesser, gruppen beskrev. Gruppen så kulturhuse med helt forskellig profil og 

aktiviteter som fx lektiehjælp, integrationsprojekter, seniordans, teater, politiske diskus-

sionsgrupper, biograf, gæstehus til udenlandske besøgende mv. I Essen besøgte gruppen fx 

Unperfekthaus, et selvfinansierende kulturhus, hvor kunstnere arbejder, udstiller og sælger 

deres kunst. Husets koncept: kunstnere får stillet gratis atelierer til rådighed, og det hele 

finansieres ved entre fra de besøgende, fra virksomheder som holder møder i de kreative 

omgivelser, og fra udlejning til events, overnatning, restaurant mv. Huset er 100 % økono-

misk bæredygtigt.

Tina Allerelli Vestergaard, byplanlægger i Ballerup Kommune, siger om udbyttet 

af turen: “Som byplanlægger ved jeg, at det er vigtigt at komme ud og se tingene. Det 

fik jeg bekræftet på denne tur. Det var nogle gode steder, vi så, og programmet havde 

en god bredde. Det var netop det, der var meningen - at se, hvilke veje, man kunne gå. 

Studieturen gav et rigtig godt udgangspunkt for den videre proces. Det var afgørende for 

deltagerne at have de samme referencer, og det havde stor værdi at kunne vise politikerne 

billeder på, hvordan et kulturhus kunne se ud.”
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