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Intet nyt under solen! Som i sidste kulturaftale er det her i år 3, at der for alvor er kommet gang i aktiviteterne i og 
på tværs af kommunerne. Vi har eksperimenteret. Vi har lært hinanden at kende, skabt netværk og fælles fokus på 
tværs af kommunerne. Nu kan vi for alvor sætte turbo på fælles og lokale aktiviteter. 

 
Samarbejdet med Golden Days om Historiens B-sider buldrer derud af 
Uskik og Festival&Event inviterede i november 2017 til Intro-workshop sammen med Golden Days om 
deltagelse i den kulturhistoriske festival ”Historiens B-sider”. Efterfølgende har interessen været stor. 20 
kulturinstitutioner fra 12 kommuner har deltaget i et særlig tilrettelagt ideudviklings- og kompetenceforløb 
og de alle deltagende kulturinstitutioner har inviteret unge med ind i udviklingen af de kommende 12 
events, som du kan opleve i Kulturmetropolen under dette års Golden Days Festival i september 2018. 

 
Sammen med unge udvikler vi kulturinstitutionerne. 
USKIk inviterede Tænketanken for Ungekultur og deres skotske pendant til udviklingsmøde på Ragnarock – 
museet for Rock, Pop og ungdomskultur i Roskilde. Baggrunden er at både Ragnarock og USKIK har et ønske 
om at inddrage unge allerede i udviklingsfasen af to kommende projekter og heldigvis sagde de unge ja. 
Det blev en aften med mange gode snakke, input og gensidig inspiration. Både USKIK og Ragnarock glæder 
sig til det fortsatte udviklingsarbejde med unge fra Kulturmetropolen.  

 
Samskabelsen blomstrede på Kulturcampen 
Første weekend i april mødtes 5 kulturinstitutioner og 18 unge i alderen 13 – 24 år på USKIK 
Kulturcamp på Ishøj Bibliotek. Her blev ideudvikling og planlægning af de kommende events under 
Golden Days boostet gennem samskabelse mellem unge og kulturinstitutioner og udfordringer på 
tværs af kommunerne. Heldigvis blev der også tid til hygge med et fagligt twist, da Rapolitics 
kiggede forbi og udfordrede os alle i tekstskrivning og rap omkring temaet ”Historiens B-sider”. 

 
Samarbejder på tværs af indsatser til glæde for kulturaktørerne 
Både USKIK og Musikmetropolen tilbyder mange workshops og kurser til Kulturmetropolens 
kulturaktører. I foråret 2018 besøgte vi hinandens og det blev starten på et samarbejde på tværs 
af indsatserne om udbud af fælles workshops, der er er relevant for både musik, event, festival og 
ungekultur-aktører. Fredag d. 20 april deltog 30 kulturaktører på SoMe-workshop. Den første af 
flere kommende fælles tilbud om kompetenceudvikling for kulturmetropolens kulturaktører. 

 
Netværk, videndeling og fælles projekter styrker ungekulturen lokalt 
I USKIK spørger vi løbende kulturaktørerne om udbyttet af kulturaftalen. Signe Dahlerup, Leder af Herlev 
Billedskole, fortæller: ”I USKIK er noget af det mest positive, at jeg får lært unge fra Herlev at kende på en anden 
måde. Vi kan sparre og blive klogere sammen, alt imens tiden flyver afsted fordi det er berigende og sjovt. 
Samtidig lærer vi kloge ting fra garvede projektfolk fra Kulturmetropolen og Golden Days. De unge, der deltager 
er total engageret. Jeg er sikker på, at det at Herlev Kommune er med i Kulturmetropolen og kaster penge efter de 
unge, vil sprede sig som ringe i vandet. Det giver unge en følelse at være værdsatte som kulturelle medspillere.” 

 
USKIK deltager i europæisk samarbejdsprojekt 
USKIK er inviteret ind i det europæiske projekt ”Europe Goes Local”, der løber frem til maj 2019. Fokus er 
samling af viden om lokalt ungdomsarbejde, behov for kompetenceudvikling og igangsættelse af initiativer 
på lokalt og europæisk plan. Projektet afsluttes med vedtagelsen af det europæiske ’Charter on local 
youth work’. Som bonus kan USKIK tilbyde gratis lokale og europæiske seminarer til kulturmetropolens 
aktører. Første gang er d. 4. maj 2018 i København, hvor fokus er ungdomsarbejdernes kompetencer i 
forhold til en ny gruppe af sårbare unge samt unge i en digitaliseret verden og de udfordringer, der opstår 
her. Se mere og tilmeld dig her inden 30. april: https://bit.ly/2vjOp7Q 

 
Unge inviteres ind til at sætte dagsorden for og på Ungekulturens Topmøde 
Udviklingen af en ny kulturaftale er så småt gået i gang og for første gang inviteres unge fra 
Kulturmetropolen ind i udviklingen af indsatserne på ungeområdet. Det sker på Ungekulturens 
Topmøde d. 5.–6. oktober 2018 på Ragnarock – museet for Rock, Pop og Ungdomskultur i 
Roskilde, når USKIK, Festival&Event og unge kulturskabere inviterer politikere og kulturaktører til 
ideudvikling og samskabelse om de kommende indsatser. Sæt kryds i kalenderen og glæd dig. De 
unge er med til at designe og konceptudvikle Topmødet. Det bliver en helt ny oplevelse! 
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