
 

 

Projektskema – egne projekter 

Stormøde med Kulturudvikling på Østerbro: 27. november 2019 hos VillaKultur 

Titel  Kulturudvikling på Østerbro 

Kort beskrivelse af projektet 

 

Netværket for Kulturudvikling har på arbejdsgruppemødet d. 9. oktober 2019 besluttet 

igen at invitere bredt blandt Østerbros kulturskabere til et nyt ”Stor-kultur-møde”. Det 

første stormøde blev afholdt hos Enigma d. 29.05.19.  

 

Mødet er hos VillaKultur.  

  

Formål  

- Hvorfor skal lokaludvalg gennemføre dette 

projekt? 

- Hvilken problematik skal projektet afhjælpe? 

- Hvordan relaterer projektet sig til 

lokaludvalgets overordnede målsætninger og 

lokaludvalgets generelle funktion  

 

Efter mødet d. 29.05.19 blev der nedsat en arbejdsgruppe på 12 personer (9 eksterne, 3 fra 

ØLU). Arbejdsgruppen har mødtes i september, oktober og skal mødes igen forud for 

mødet d. 27. november.  

 

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 arbejde henimod en 

kulturfestival evt. i 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.  

 

På stormødet d. 27.11.19 er det hensigten, at motivere og inspirere en bred skare af 

kulturaktører på Østerbro til at byde ind på festivalen med deres deltagelse.  

  



 

 

Aktiviteter 

 

Møde og workshop hos VillaKultur 27.11.19 

 

Arbejdsgruppens arbejde og idéer fremlægges 

 

Kulturaktører på Østerbro inviteres til at deltage i en idéudvikling om mulige aktiviteter til 

kulturfestivalen i 2020.  

 

 

Succeskriterier 

- Hvilke målbare kriterier skal der til, for at 

formålet opnås? 

 

Stormødet skal resultere i, at flere kulturaktører byder sig til med indhold til festivalen i 

2020 samt at der udvikles på koncept, omfang og indhold.   

Tidsplan 

- Hvornår skal aktiviteten afholdes? 

- Hvornår skal de forberedende aktiviteter 

afholdes? 

 

Mødet afholdes d. 27.11.19 fra kl. 16.30 – 19.00 

 

Forberedende aktiviteter afholdes på næste arbejdsgruppemøde d. 7. november.  

 

 

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 

interessante kulturaktører får invitationer.  

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

byde ind med aktiviteter.  

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

Derudover sørger alle i arbejdsgruppen for, at interessant aktører inviteres.  



 

 

- Hvilke medier skal anvendes til de forskellige 

målgrupper/interessenter? 

- Direkte kontakt til udvalgte grupper? 

- Overvejelser om budskab og vinkling. 

 

 

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 

- David (og evt. Marie fra sekretariatet) står det grafiske 

- David og Jesper står for at sammensætte en PowerPoint 

-  

Samarbejdsparter/eksterne ydelser 

 

 

Budget Forplejning: 5.000 kr  

Transport: 1.000 kr 

Uforudsete udgifter 1.000 kr 

Total: 7.000 kr 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


