
Diskussionsoplæg: retningen for Valby Kulturdage 
 

I foråret vedtog lokaludvalget en beskrivelse af formålet med Valby Kulturdage. Styregruppen indstiller, at vi 

ser på, om beskrivelsen er dækkende og hvordan de forskellige elementer, den nævner, skal vægtes. 

Formål 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 samhørighed 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.  

Formålsbeskrivelsen er et internt værktøj til at blive skarpere på formålet med arbejdet, så vi opnår det vi 

gerne vil med kulturdagene.  

 

Tre retninger 
Formålsbeskrivelsen indeholder forskellige elementer. Alt efter hvilket element, der vægtes højest som et 

overordnede formål med kulturdagene, kan udviklingen pege i forskellige retninger. 

 

Element a: Den store, samlende begivenhed 

Formål 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.   



 

 

Element b: Valbyborgerne laver noget sammen og mødes på tværs 

Formål 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.  

Element c: Kulturbegivenheden 

Formål 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.  

 

Spørgsmål til drøftelse 
1. Hvilket aspekt er det allervigtigste, der kan defineres som hovedformålet? 

2. I hvilken retning skal vi udvikle kulturdagene, hvis det er hovedformålet? 

3. Er der nogen aspekter, der er overset? 

Eksempel:  

Hvis den store, samlende begivenhed er hovedformålet, peger det i retning af, at der er ét stort, fælles 

arra ge e t, hvor alle deltager og …. 

Hvis borgernes fælles aktiviteter er hovedformålet, peger det i retning af, at der er flere, samtidige 

arra ge e ter på et begræ set a tal steder og …. 

Hvis kulturtilbuddet er hovedformålet, peger det i retning af, at alle bydelens kulturaktører byder ind med 

arra ge e ter og at de ka  foregå a ge steder … 


