
ANSØGNINGSTERMINER
Der er to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og 
den 15. september. Sidste gang den 15. marts 2018.

INFORMATION
Kulturaftalen kan læses i sin helhed på 
www.kulturaftalevadehavet.dk. 

For yderligere information kontakt koordinator 
Elin Gjødsbøl, Kulturregion Vadehavet, 
Torvegade 74, 6700 Esbjerg; 
Mail: elgjd@esbjergkommune.dk
Tlf. 7616 1863.

KULTUREL KAPITAL 
• ved partnerskaber med erhvervsliv, turisterhverv, 
 foreninger, andre kommunale sektorer mv. vil vi 
 skabe inspirerende og kreative miljøer for at tiltrække 
 og fastholde arbejdskraft samt styrke bosætning

• ved hjælp af kunst og kultur vil vi skabe mere 
 nytænkning og bedre innovationsprocesser sammen 
 med vadehavsområdets virksomheder

• ved sammenhængende markedsføring i vadehavs-
 området vil vi styrke kendskabet til områdets kulturliv

PROJEKTER
Blandt de indkomne ansøgninger fra regionens kultur-
aktører udvælger styregruppen, hvilke projekter, der 
skal bevilges støtte. Forinden har referencegruppen, 
der består af fagpersoner indenfor forskellige genrer, 
vurderet ansøgningerne samt givet sine anbefalinger af 
projekterne. Projekterne skal placere sig indenfor ét eller 
fl ere af kulturaftalens indsatsområder.

– et samarbejde mellem 
         Kulturministeriet og 
   Kulturregion Vadehavet
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” … DE BESØGENDE 

FIK EN HELT 

ENESTÅENDE 

OPLEVELSE: 

DE FIK KUNST, 

NATUR OG VIDEN 

OM OMRÅDET PÅ 

SAMME TID.”



Med denne vision har de fi re vadehavskommuner fokus 
på at:

• udfordre borgere og gæster med kulturoplevelser, 
 der berører, konfronterer, forstyrrer og involverer

• styrke kvalitet og mangfoldighed i vadehavsområdets 
 kulturliv

• styrke og udvikle en stærk, fælles, kulturel identitet i 
 Kulturregion Vadehavet

• skabe og understøtte samarbejde og netværk på 
 tværs af kommunerne, ex. kulturelle institutioner, 
 selvstændige kulturaktører, erhvervsliv og turist-
 organisationer

Kulturregion Vadehavet vil ved udvælgelsen af projekter 
vægte, at initiativerne efter projektperioden forankres og 
fortsat udvikles.

INDSATSOMRÅDER

Kulturregionens vision opnås gennem tre indsatsområder: 
Rødder og Vinger, Kulturspirer samt Kulturel Kapital.

RØDDER OG VINGER

• ved genopdagelse og udvikling af vadehavsområdets 
 egnsspecifi kke traditioner vil vi øge bevidstheden om 
 egne kulturelle værdier

• ved anvendelse af vadehavsområdets folkemusiktra-
 dition vil vi sikre en levende kulturarv i verdensklasse

• ved anvendelse af vadehavsområdets unikke kultur 
 og natur i fortolkningen af den nyskabende samtids-
 kunst vil vi styrke, fremhæve og udvikle vadehavs-
 området

KULTURSPIRER

• ved inddragelse af børn og unge i den aktive, 
 kunstneriske proces vil vi opnå, at børn og unge får 
 selvstændig, kreativ erfaring

• ved oprettelse af kulturtilbud til børn - ex. en kultur-
 børnehave eller -gruppe, en indskolingsgruppe, en 
 foreningsgruppe - i hver kommune, vil vi styrke 
 talentudviklingsmiljøet og skabe grobund for oplæring 
 i kulturelt demokrati

” … STARTEDE SOM 

EN IDÉ OVER EN 

KOP KAFFE, MEN 

ENDTE SOM ET 

STORT LÆRINGS-

PROJEKT PÅ TVÆRS 

AF DE FIRE VADE-

HAVSKOMMUNER.”

KULTURREGION VADEHAVET

Kulturregion Vadehavet består af de fi re vadehavskommuner 
Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Kulturaftale Vadehavet 
2015-2018 er et samarbejde mellem kulturregionen og 
Kulturministeriet - den tredje af sin slags. 

Kultursamarbejdet mellem kommunerne udspringer af 
et fælles ønske om at støtte udvikling af nye kulturaktivi-
teter og kulturtilbud til fordel for borgere, kulturaktører, 
erhvervsliv og gæster i de fi re vadehavskommuner. 

Med afsæt i vadehavsområdet ønsker kommunerne at 
blive kendt for en kulturel og kunstnerisk profi l. 

VISION FOR 2015-2018

Kulturregion Vadehavet vil fremme kulturelle udtryk, der 
sætter aftryk.


