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Partner kredsen

Dette Nordplus Voksen udviklingsprojekt

består af fire nordisk-baltiske organisationer, der
arbejder med ikke-formel voksen læring inden for
kunst og kultur.

med titlen "Culture Guides for Active Ageing"
(kulturguides for en aktiv aldring) gennemføres i
perioden, august 2013 - juli 2015.

•

Fra Danmark, ansøger og koordinator
MOF - Musisk Oplysningsforbund
(National Association of Adult Education in
Art and Culture)
se - www.mof-dk.dk

•

Fra Letland, medansøger
Rite Tautskola (Rite Folk High School)
se - www.ritetautskola.org

De nordiske stater har siden starten af 1960'erne
forstået kunst og kultur som et grundlæggende
velfærdsgode. Et hovedmål har været at sikre
kunstneriske og kulturelle oplevelser for alle
borgere, uafhængigt of social baggrund, økonomiske vilkår og geografisk bopæl.

•

•

Fra Estland, medansøger
Tartu Rahvaylikool (Tartu Folk High School)
se - www.rahvaylikool.ee
Fra Litauen, medansøger
RMDA - Viešoji įstaiga Rumšiškių muziejaus
dvaro akademija (Estate Academy of Museum Rumsiskes)
se - www.rmda.lt

Partner kredsen har det synspunkt, at de som
frie organisationer har et samfundsmæssigt ansvar for at inkludere alle sociale grupper og at
fremme "kulturel bæredygtighed" ved at udfolde
målet om “borgere hjælper borgere" inden for
deres aktivitetsområde.

Denne politik har været baseret på en vurdering
af, at fri adgang til kunst og kultur er af afgørende betydning for at fremme en kritisk og oplyst
befolkning i et demokratisk samfund.

Kultur Guider
for aktiv aldring

Men denne strategi for en demokratisering af
kulturen har langt fra lykkedes. Det var og er
stadig de højest uddannede og økonomisk velstillede i de større byer, som hovedsagligt har
benyttet de offentligt støttede kulturelle tilbud.
Dette kulturguide projekt søger at finde nye måder til at møde denne udfordring ved at involvere
civilsamfundets frivillige kulturelle foreninger til at
formidle kunst og kultur i øjenhøjde med de forskellige behov hos socialt marginaliserede grupper, især blandt ældre.
For mere information - se projektets hjemmeside

http://nordplus-cultureguides.dk

Nordplus Voksen Udviklingsprojekt,
august 2013 - jui 2015

Projekt ideen

Målsætninger

er at fremme adgangen til kunstneriske og kulturelle oplevelser for marginaliserede ældre medborgere ved at benytte frivillige som "kultur
guider".

Det overordnede mål er at række ud og styrke
adgangen for marginaliserede ældre til kunst og
kultur som en mulighed for personlig udvikling og
social inklusion.

Baggrund og behov
De nordisk-baltiske lande har som et kulturpolitisk hovedmål at tilbyde kunst og kultur til hele
befolkningen, men er samtidig udfordret af det
tilbagevende problem, at store grupper af borgere ikke benytter disse tilbud, især blandt socialt
marginaliserede og ældre.

Nye transformative læringsprocesser med kunst
og kultur kan oplive og oplyse mennesker, forandre deres liv positivt og forny deres forhold til
andre mennesker og sociale fællesskaber.

En ny bæredygtig måde at møde denne udfordring på er ved at udvikle ideen om "borgere
hjælper borgere" også inden for kunst og kultur,
således at frivillige foreninger hjælper med til at
skabe mere inkluderende fællesskaber, hvor alle
får bedre mulighed for at deltage.

Forventede resultater
De planlagte resultater af projektet er:
•

At udvikle de frivillige foreningers evner til at
organisere nye kultur guide tilbud.

•

At gennemføre en serie af lokale udviklingsforsøg med kultur guide aktiviteter.

•

At udgive en nordisk-baltisk Håndbog med
ny viden, metoder og bedste praksis;

•

At formidle resultater ved at udgive en håndbog, udgive en projekt hjemmeside og at afholde nationale konferencer.

Forventede effekter

Med andre ord - at udvikle nye "kulturguide tilbud", hvor frivillige kan være guider, der introducere og hjælper marginaliserede ældre medborgere til at blive mere engageret i de lokale kunst
og kultur aktiviteter, enten som publikum eller
aktive udøvende.
Projektets mål er baseret på begrebet om “kulturel bæredygtighed", hvor værdier som aktivt
medborgerskab, social inklusion og kulturel
sammenhængskraft må styrkes ved at fremme
ideen om "borgere hjælper borgere" ved at styrke civilsamfundets rolle.
De frivillige foreninger inden for kunst og kultur
må søge at engagere nye grupper af frivillige for
at række ud og involvere den store gruppe af
ældre, som hidtil ikke har haft glæde af de mange kulturelle tilbud.

•

De frie kulturelle foreninger anvender i stigende grad frivillige som kulturguider for
marginaliserede i den nordisk-baltiske sektor
af frivillig kunst og kultur.

•

Centrale interessenter vil vide mere om og
støtte målet om at de frivillige foreninger benytter frivillige, både politisk, ideologisk og
økonomisk.

•

Nogle af de marginaliserede ældre medborgere vil hjælpes til en forandring. De vil føle
sig mindre isolerede, opnå mere selvfølelse,
opleve personlig udvikling og forbedre deres
livskvalitet.

