
 

 

Projektskema – egne projekter 

Stormøde med Kulturudvikling på Østerbro: 25. februar 2020 

Titel  Kulturudvikling på Østerbro 

Kort beskrivelse af projektet 

 

Netværket for Kulturudvikling har på arbejdsgruppemødet d. 14. januar 2020 besluttet at 

invitere bredt blandt Østerbros kulturskabere til et tredje ”Stor-kultur-møde”. Det første 
stormøde blev afholdt hos Enigma d. 29.05.19. Det andet blev holdt i VillaKultur d. 27. 

november 2019.  

Der er lavet aftale med Enigma om at holde næste stormøde her uden beregning.  

Arbejdet med kulturfestivalen skrider hurtigt fremad og der skal nu brygges videre på al den 

gode energi fra sidste stormøde, som der kom megen god respons på. Arbejdet med 

kulturfestivalen har vækket en interesse i bydelen og det forventes at dette møde også vil 

blive vel besøgt.  

Formål  

- Hvorfor skal lokaludvalg gennemføre dette 

projekt? 

- Hvilken problematik skal projektet afhjælpe? 

- Hvordan relaterer projektet sig til 

lokaludvalgets overordnede målsætninger og 

lokaludvalgets generelle funktion  

 

For at realisere de formulerede målsætninger om 1) Netværk og samarbejde 2) Synlighed og 

formidling og 3) Aktiviteter og fællesskab er det blevet besluttet at arrangere en 

kulturfestival d. 10. – 12. september 2020. Festivalen er det greb, der skal bruges til at 

realisere formålet med kulturudviklingsarbejdet på Østerbro, om end nye samarbejder 

mellem kulturaktørerne er allerede begyndt at opstå som følge af arbejdsgruppemøderne.  

Siden sidste stormødet er det blevet fundet et navn til festivalen, en dato og et sæt kriterier 

for at søge lokaludvalgets puljemidler. Dermed er der en del flere ting, som har 

konkretiseret sig og Østerbros kulturskabere kan derfor inviteres til at gøre deres bidrag til 

festivalen mere konkrete. Derudover åbnes lokaludvalgets pulje.  

  

Aktiviteter 

 

Velkomst v. David Rønne 

Siden sidst: Præsentation af status, navn, dato v. Jesper Koefoed-Melson 



 

 

Præsentation af samarbejder, som er etableret siden sidst 

Samtalesalon m. Hakon fra Forvandlende Fortællinger 

En fotograf dokumenterer mødet.  

 

Succeskriterier 

- Hvilke målbare kriterier skal der til, for at 

formålet opnås? 

 

Mindst 40 deltagere 

Tidsplan 

- Hvornår skal aktiviteten afholdes? 

- Hvornår skal de forberedende aktiviteter 

afholdes? 

 

Mødet afholdes d. 25.02.2020 fra kl. 17.00 – 19.00 

 

Alle forberedelser til mødet er lavet til arbejdsgruppemødet d. 3.02.2020 

 

Interessenter/målgrupper 

- Hvem er målgrupper og interessenter?   

- Hvem skal involveres direkte i projektet? 

- (Hvad er deres mål og ønsker i relation til 

projektet?) 

 

Kulturaktører på Østerbro. Der inviteres bredt ud. Arbejdsgruppen sørger for, at 

relevante kulturaktører får invitationer.  

Forhåbningen er, at kulturaktørerne kan se sig selv som medskabere af festivalen og vil 

byde ind med aktiviteter.  

 

Kommunikationsplan 

- Hvilke medier skal anvendes til de forskellige 

målgrupper/interessenter? 

- Direkte kontakt til udvalgte grupper? 

- Overvejelser om budskab og vinkling. 

 

Der inviteres via den allerede eksisterende bruttoliste over kulturaktører på Østerbro. Listen 

er i skrivende stund på ca. 11 personer/foreninger. Derudover sørger alle i arbejdsgruppen 

for, at relevante aktører inviteres.  

Der inviteres pr mail og via Facebook-gruppen ”Kulturudvikling på Østerbro” 



 

 

Plan for opfølgning og evaluering af projektet Efter stormødet vil arbejdsgruppen samle op og beslutte, hvordan der fortsættes med det 

videre arbejde.  

Opgavefordeling 

- Tovholder i sekretariatet? 

- Sekretariatets rolle og opgaver? 

- Fagudvalg/tovholder i LU? 

- LU fagudvalg/tovholders rolle og opgaver? 

- Tovholder i sekretariatet: John 

- Jesper står for at sammensætte en PowerPoint 

- David og Jesper tovholdere i LU 

- Sekretariatet bestiller forplejning hos Enigma 

Samarbejdsparter/eksterne ydelser 

 

 

Arbejdsgruppen for Kulturudvikling på Østerbro har fastlagt aftenens indhold.  

Enigma tilbyder lokaler.  

Budget Forplejning: 5.000 kr 

Facilitering v. Hakon: 5.000 kr 

Fotograf: 2.000 kr 

Total: 12.000 kr 

 

 

 

 


