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Udvikling og understøttelse af 3 UKTprojekter: 

 

• Regionale Kunst Fællesskaber 

 

• Parkour Fellows 

 

• Unges psykogeografiske Landskaber 

 

Deltagelse på Kulturmødet Mors med 3 events: 

 

• Talk om kunstneriske miljøer for unge 

 

• Artsy Bar 

 

• Workshop med Unges psykogeografiske landskaber 

 

Ca. 22 unge med fra 3 kommuner 

 

 

USKIK i 2019 – et kort rids 



Faglig dag om Unges fællesskaber – besøg på Ungdomsøen 

44 deltagere fra 9 kommuner 

Oplæg ved Ungdomsøen, Forsker ved KUA Anne-Mette Thorhauge, Ordskælv og Rapolitics 

 

Faglig dag om Kultur for og med udsatte unge på Forbrændingen 

35 deltagere fra 10 kommuner 

Oplæg ved Turning Tables, Forfatterskolen for psykisk sårbare, C:ntact, Johannes Larsen Museet, 

forsker ved CEFU/AAU Anne Mette W. Nielsen, og smugkig på RKF og Headspace udstilling  

‘Nogen at tale med’ 

 

Øvrigt: 

2 netværksmøder for kommunernes konsulenter 

Dialog med Frontløberne om projektforløb i 2020 

Dialog med Golden Days om tematisk samarbejde 

Afsøgning af muligheder for pilotprojekt med ‘Et bedre liv med Kultur’ 

Afsøgning af muligheder for videreudvikling af ungekultur.dk 

 

 



Hovedaktiviteter i 2020 
 
Workshopforløb: Kulturprojekter for, med og af unge  

Først for kommuner/kulturinstitutioner, næste omgang for unge med henblik på event i november. 

Tilrettelægges i samarbejde med Frontløberne, der har ekspertise i at udvikle ungekulturprojekter 

Golden Days – har ekspertise i konceptudvikling, og har ‘Forever Young’ som tema i 2020.  

NB! Der sigtes ikke henimod at deltage som sådan i Golden Days-festivalen, men at bruge tematikken. 

 

Netværksmøder: 

Arrangeres på skift i samarbejde med deltagerkommunerne. 

Forslag til temaer: 

Modeller for ungeinddragelse i kommunerne i samarbejde med Netværket for Ungeråd 

Understøttelse af unges egne kulturprojekter (relaterer til workshopforløb) 

Fælles udflugt til Golden Days festival med fokus på ungekultur 

Udvikling af aktiviteter til kulturaftalen 2021-24 

 

Pilotprojekt i samarbejde med Et bedre liv med Kultur 

For at koble indsatsområderne tættere, samt at gøre de indledende øvelser ift. kulturaftalen 2021-24,  

hvor arbejdet med unge uden for kulturfællesskaberne bliver en indsats i USKIK,  

Udformes  et pilotprojekt med ‘Et bedre liv med Kultur’ i andet halvår af 2020. 
 
 



Fælles event med Musikmetropolen 

At unge/projektdeltagere, kulturinstitutioner og politikere får et rum til at mødes 

At unge kan præsentere resultaterne af deres projekter – både det, der opstod efter UKT 2018, og hvad  

der er blevet lavet i 2020 (også selvom noget stadig er på konceptniveau) 

At udvikle projekter der kan bæres ind i kulturaftalen 2021-24. 

 

Events: 

Understøttelse af de ungerettede events, der fik støtte fra Eventpuljen: 

Kaffesalon v. Timewinder/festival i Halsnæs 

Ølbryggemarathon v. ungekulturhuset i Furesø 

Avisen Live v. Albertslund 

 

Fortsat udvikling og understøttelse af de tre UKTprojekter 

 

Udvikling af indsatsområder til kulturaftalen 2021-24 

 

 



Bobler 

• Udvikling og synliggørelse af platformen ungekultur.dk     

 Den eksisterende platform revideres, så den kan anvendes til præsentation af de unges projekter, 
 mulighederne for udvikling af projekter/søgning af projektstøtte, samt synliggørelse af ung-til-ung 
 projekter/steder/aktiviteter oa. 

• Samarbejde med LOUD  

 Afsøge muligheder for at lave radioprogram/mer med LOUD. Evt. som samarbejdsprojekt på 
 tværs af kulturregioner. 

• Udvikling af et nationalt Ungekulturens Topmøde i samarbejde med bl.a. Frontløberne i 2021. 

 Frontløberne har udtrykt interesse for at lave et nationalt event, baseret på UKTmodellen, og vil 
 gerne inddrage flere unge-aktører 

• Unge-dramatik 

 Afsøgning af muligheder for samarbejde med f.eks. Mungo Park om teaterbattle, Opgang 2, 
 Teater Grob eller Teater ubestemt om turne med forestilling for og af unge. 
 

 



OPFORDRING: 
 
 
Overvej om USKIK er forankret rigtigt i jeres kommune – det kan være svært at nå de unge, hvis  

man ikke har den direkte kontakt med dem! 
 

Inddrag evt. Ungdomsskolerne i højere grad. 


