
Konceptudviklingsworkshop: Valby Kulturdage 2023 

 

Hvornår?  

Mandag d. 30/1 – 2023, Kl. 17-20  
 

Hvem?  

Alle, som har været med til at arrangere områder i forbindelse med Valby 

Kulturdage 2022, inviteres med. Derudover laves et slags open call, hvor vi 

inviterer andre relevante aktører fra Valby af (fx Transformerstationen, 

aktører fra Grønttorvet, etc.), ligesom repræsentanter for lokaludvalget 

opfordres til at deltage.  

 

Formål:  

At afklare, hvilke aktører, der har lyst til at være medskaber af Valby 

Kulturdage 2023 og hvordan de gerne vil medskabe?  

 

Baggrund:  

Der er et ønske om at forankre Valby Kulturdage blandt aktører i Valby over en 

årrække.   

 

Program: 

Hvad Indhold Tid 

Intro og 

præsentation af 

program 

Formålet med workshoppen er at 

afklare, hvem har lyst til at være 

medskaber af Valby Kulturdage 2023 og 

hvordan?  

 

Præsentation af dagens program og hvor 

vi befinder os på den større 

proceslinje (hvad sker der fra nu af 

frem til Valby Kulturdage?) 

17-17.15 

Præsentationsrunde Alle fortæller: Navn + 

forening/facilitet/organisation etc. 

17.15 – 
17.25 

Oplæg v. 

styregruppen 

Formål*, vision, ramme, pulje og 

kriterier – evt. ved brug af Vi-
modellen**? 

17.25-

17.45  

Pause  17.45-

17.55 

Proces Model med facilitator, der bevæger sig 

fra drømmefase:  

 

 Hvad drømmer vi om?  

 Hvad motiverer os hver især?  

 Hvad synes vi kunne være sjovt, 

spændende, etc.? 

 

 til et konkret output:  

 Hvordan kan vores ideer se ud i 

virkeligheden? 

 Hvad er næste skridt for at 

realisere dem? 

 

17.55 – 
18.45 

Pause kl. 

18.45 – 
18.55 

18.55 – 
19.30   

Næste skridt Opsamling og tidsplan for næste fase.  19.30 – 
19.45 

Tjek ud og tak for 

i dag 

Alle svarer med en enkelt sætning, 

hvad har været mest overraskende, 

inspirerende eller spændende i dag?   

19.45-

20.00  

 



 

 

Næste fase  

Sekretariatet konkretiserer modellen ud fra dagens input, herunder 

hvilke geografiske og indholdsmæssige områder, der skal udbydes i 2023, 

og hvilke, der evt. skal håndteres af lokaludvalget/sekretariatet selv. 

Modellen skal derefter godkendes i lokaludvalget i februar, hvor årets 

styregruppe også udpeges. De valgte områder udbydes umiddelbart efter og 

kan søges til puljefristen i marts (eller april, idet vi skal tage højde 

for en større kommunikationsindsats pga. ændret søgeprocedure).  
 

----- 

* Formål med Valby Kulturdage:  

Formålet med Valby Kulturdage er at facilitere rammerne for en samlende 

begivenhed i bydelen Valby, hvor lokale aktører mødes og bidrager til at 

skabe en fælles, bredtfavnende kulturbegivenhed. Nye netværk kan opstå, 

folk kan samles om gode oplevelser og få øje på kulturtilbud, foreninger 

og forretninger, de ikke kendte i forvejen.  

Kulturdagene styrker Valbys identitet som bydel og styrker de lokale 

københavneres kendskab til og tilhørsforhold til bydelen Valby. 

Kultur har evnen til at samle folk og binde dem sammen, og ved at 

opfordre Valbys borgere, foreninger, forretningsdrivende og kulturliv 

til at arbejde sammen om at skabe kulturdagene understøtter vi 

sammenhæng og sammenhørighed på tværs af bydelen. 

På Valby Kulturdage har Valby Lokaludvalg mulighed for at møde bydelens 

borgere og engagere sig i en dialog med dem om Valbys tilbud og 

udvikling.  

 

----- 

**Vi-modellen  

Beskriver forskellige grader af samskabelse, der kan placeres i eller 

mellem disse tre positioner, hvor den ønskede udvikling af kulturdagene 

vil udtrykke en bevægelse fra venstre mod højre: 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vi styrer 

aktiviteterne  

Output styrer 

vi selv i 

forhold til 

profil og til 

at ramme 

målgruppe. 

Aktører er 

primært 

kunstnere og 

publikum. 

Sekretariatet 

er fokuseret på 

kuratering, 

afvikling og 

Vi koordinerer 

aktiviteterne 

Output styres i 

netværk og 

relation med 

partnere/forening

er. 

Aktører er 

primært 

kulturmiljøer og 

private aktører. 

Der er fælles 

fokus på indhold, 

kunstnere og 

publikum og 

markedsføring 

Vi rummer 

aktiviteterne 

Output styres af 

partnere/forenin

ger 

Aktører er 

selvkørende 

kulturmiljøer og 

foreninger 

Sekretariatet er 

fokuseret på 

kommunikation. 

 


