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Forord
Silkeborg Kommune ønsker at være en attraktiv kommune,
hvor kulturlivet prioriteres. Kultur giver kommunen puls,
liv og indhold og bidrager til, at området er et godt sted
at bo, arbejde og leve. Byrådet vedtog derfor i juni 2012
en Kulturpolitik for 2013-2016 for Silkeborg Kommune.
Gennem kulturpolitikken igangsættes en fokuseret udvikling af kulturlivet i Silkeborg Kommune. Handleplanen
er et aktivt værktøj, hvor nye indsatser udpeges årligt
for at sikre udviklingen med særligt fokus på følgende
6 indsatsområder:
›› Kultur til alle
›› Ungekultur
›› Samspil og partnerskaber
›› Formidling og synlighed
›› Internationalt samarbejde
›› Kulturel byudvikling
Nye partnerskaber, samspil, netværksdannelse og dialog
mellem udviklere, foreninger, borgere, uddannelsessektor
og erhvervsliv vil være væsentlige initiativer, der skal i
spil for at skabe fortsat udvikling af Silkeborg Kommunes
kunst- og kulturliv.
Til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik er der udarbejdet et Idékatalog.
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Kataloget er resultatet af en proces, der med overordnet
udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi
2024 og konkret i konferencerne ”Kunstens Maskinrum”
i 2011 og ”Kulturworkshop” i 2012, opsamler forslag
og input fra borgere, politikere, administrationen, kulturfolk, erhvervsfolk, Silkeborg Kulturråd og Silkeborg
Kommunes kulturinstitutioner.
Alle input og idéer er opsamlet i Idékataloget i en række
uprioriterede temaer. Alle forslag kan ses på Silkeborg
Kommunes hjemmeside. De mange forslag afspejler et
stort ønske om og vilje til - på et ambitiøst niveau - at
skabe forandringer og udvikling på kulturområdet.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder og vedtager i forbindelse med den årlige budgetlægning en
handleplan, der blandt andet med inspiration fra idéerne
i Idékataloget sætter handling på indsatsområderne.
Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med Silkeborg
Kulturråd og de kommunale kulturinstitutioner.
De årlige handleplaner og implementeringen heraf
bygger på kulturpolitikkens værdier: mangfoldighed,
dynamik, kvalitetsbevidsthed, identitet, frivillighed og
internationalt udsyn.
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Målsætninger for Handleplan 2016
Silkeborg Kommune har et rigt facetteret kulturliv, der
skabes af såvel amatører som professionelle aktører,
markante kulturinstitutioner, et engageret foreningsliv
og et meget stort antal frivillige.

”Vi vil styrke og omsætte vores oplevelsesøkonomiske
potentiale inden for musik og andre events til endnu flere
oplevelser og større omsætning” (Silkeborg Kommunes
Udviklingsstrategi 2024)

Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv
tager derfor afsæt i kommunens eksisterende rige kulturliv med kulturinstitutionerne, foreningsliv og engagerede
frivillige som bærende fundament.

Derfor vil vi i 2016 arbejde målrettet for at styrke det
rytmiske musikmiljø ved at ansøge Statens Kunstråds
Projektstøtteudvalg om, at Kedelhuset bliver udpeget
til regionalt spillested. Vi vil også være frontløbere på
indsatser inden for rytmisk musik i regi af den europæiske kulturhovedstad 2017, og vi vil opdyrke et østjysk
samarbejde blandt de rytmiske musikaktører.

Konkrete indsatser på lokalt og regionalt plan skal i 2016
bringe Silkeborg Kommune videre med realiseringen af
den kulturpolitiske vision for 2013 – 2016; nemlig at være
en kommune med et mangfoldigt kulturliv, der skabes af
kvalitetsbevidste frivillige og professionelle, og et stærkt
internationalt udsyn, der øger dynamikken i kulturlivet,
så det udvikler sig i åben dialog med omverdenen.
Fokus for 2016 bliver derfor nedenstående målsætninger, som søges indfriet gennem konkrete handlinger,
der er beskrevet i denne handlingsplan.
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”Dynamik er den værdi, som betoner, at kulturlivet skal
være i en stadig udvikling gennem samarbejder på tværs
af privat og offentlig, amatør og professionel. Det dynamiske kulturliv støtter nye idéer og nye samarbejdspartnere, så institutioner og foreninger fornys” (Silkeborg
Kommunes Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor vil vi også i 2016 understøtte processer, hvor foreninger og institutioner mødes for at udvikle det lokale
og regionale kulturmiljø som eksempelvis Europæisk
Kulturhovedstad 2017, Kedelhuset, Kongeremisen og
Campus Bindslevs Plads.
”Silkeborg Kommune ønsker at sikre, at alle borgere i alle
aldre kan tage del i kommunens varierede kulturliv som
deltagere, udøvere og tilskuere” (Silkeborg Kommunes
Kulturpolitik 2013-2016)
Som et vigtigt tiltag igangsættes en proces for udarbejd
else af en børnekulturpolitik sideløbende med udviklingen af kommunens overordnede kulturpolitik for 2017-2020.
”Nye partnerskaber på det kulturelle område skal tænkes
ud over de lokale og nationale grænser. Globaliseringen
skaber mulighed for at danne nye netværk og nå ud til
nye kulturforbrugere og hente inspiration internationalt”
(Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016)

Derfor opretter vi i 2016 en pulje til støtte for professio
nelle og upcoming kunstneres inddragelse i internationale
samarbejder.
”Kulturlivet skal favne bredt i forhold til udbud, udøvere
og brugere. En mangfoldighed af genrer og kunstformer, som giver plads til mange forskellige kulturelle
udtryk. Kulturlivet skal appellere bredt, så alle borgere
har mulighed for at deltage, være udøvende eller tilskuer” (Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016)
Derfor understøtter vi kulturinstitutionernes fælles satsning ”FACE” i 2016 og 2017, der vil kunne opleves som
en mangfoldig kulturbegivenhed med en række forskellige udtryksformer og dialogskabende elementer om
menneskets ansigt.
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Kulturlivets aktører
De kommunale kulturinstitutioner
›› Silkeborg Bibliotekerne og Silkeborg Arkiv

›› Kor og orkestre

›› Den Kreative Skole

›› Arrangørforeninger

De selvejende kulturinstitutioner
›› KunstCentret Silkeborg Bad
›› Museum Jorn

›› Kulturhus Silkeborg
›› Lokalhistoriske foreninger

Museum Silkeborg, Blicheregnens
Museum og Papirmuseet
›› Jysk Musikteater og Kedelhuset

Mødesteder
›› Medborgerhuset i Silkeborg

›› AQUA

›› Medborgerhuset Toftebjerg i Them

Fora for udvikling og samarbejde
›› Silkeborg Kulturråd
›› Samarbejdsforum for Børne- og Ungekultur
›› amrådet af Lokalhistoriske Arkiver
Foreningslivet
›› Festivaler og events
›› Kulturhuset Rampelys
›› Teaterforeninger
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›› Arbejdende værksteder inden
for musik og billedkunst

›› Mosaikken i Kjellerup
›› Lunden
›› 31 forsamlingshuse og 2 sognegårde
De selvorganiserede grupper
›› Ungekultur
›› Skatere
›› Facebookgrupper
›› …

Fokus i 2015 på de kommunale
kulturinstitutioner
Silkeborg Bibliotekerne, medborgerhusene
og Silkeborg Arkiv
Silkeborg Bibliotekerne er med næsten ½ million brugere
igennem dørene den mest besøgte kulturinstitution i
byen. For at fastholde denne position skal biblioteket
være under konstant forandring og udvikling. I 2016 vil
nogle af bibliotekets fokusområder være:
›› Biblioteket vil være markør for Silkeborg Kommune
som både studie- og kulturkommune.
›› Biblioteket skal spille en væsentlig rolle som
studieunderstøttende partner i samarbejde med
skole- og uddannelsesmiljøet i byen.
›› Biblioteket vil udvikle sin Campus -værtsfunktion
sammen med partnerne omkring Campus
Bindslevs Plads.
›› Biblioteket vil skærpe borgernes læselyst med
et fokus på børns møde med litteraturen.
›› Biblioteket vil understøtte borgernes deltagelse
i demokratiet.
›› Biblioteket vil udvikle Medborgerhusets
og Lundens kursus- og konferenceprofiler.

Silkeborg Arkiv er Silkeborgs fælles hukommelse. Gennem indsamling og registrering af den lokale kulturarv
fra såvel borgere, foreninger og virksomheder som Silkeborg Kommune sikres det, at viden, kilder og sammenhænge videregives til eftertiden. Arkivet har de senere
år arbejdet aktivt på at være til stede på forskellige
digitale platforme og sociale medier. I 2016 vil nogle af
arkivets fokusområder være:
›› Udbygning af hjemmesidens indhold og muligheder.
›› Tilstedeværelse og tilgængelighed på sociale
medier som Facebook og på nettet via portaler
såsom danskebilleder.dk og arkiv.dk.
›› Formidling via lokalhistoriske artikler, foredrag og
byvandringer.
›› Fortsat udvikling af ”Historien på Gaden” hvor det
gennem fotos, video, kort, dokumenter, tekst og
lyd bliver muligt at opleve det sted, hvor man står
lige nu i en historisk sammenhæng.
›› Implementering af ”Tidskapsler”, der har som mål
at synliggøre og formidle de nære værdier og
historier, der gemmer sig i børnenes hverdag.
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Den Kreative Skole
Den Kreative Skole tilbyder undervisning i musik, dans,
teater, tekst- og billedmedier til alle i hele Silkeborg
Kommune og har omkring 1400 elever. Skolen er en
kommunal musik- og kulturskole hvor undervisningen
finder sted med stats- og kommunestøtte via lov om
musik. I 2016 vil nogle af Den Kreative Skoles fokusområder være:
›› Gennemføre talentudviklingsprojekter på skolen
samt i samarbejde med Ungdomsskole, Gymnasiet,
Th. Langs VUC, Jysk Musikteater samt lokale frivillige
foreninger.
›› Samarbejde med folkeskolen omkring de kreative
fag under den nye skolereform samt finde konkrete
kreative projekter og udtryksmuligheder for eleverne.
›› Indgå partnerskaber med regionale musik og
kulturskoler om udbygget samarbejde omkring
talentfulde elever og orkestre.
›› Søge internationale samarbejdspartnere omkring
de regionale projekter Strygere i Midten og
Rethink Folk Music.
›› Deltage i realisering af Campus Bindslev Plads og
samarbejdet omkring læring, kultur og kreativitet.
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Udvikling af kulturlivet
Kulturworkshop
Til inspiration og kvalificering af udviklingen af kulturlivet
i henhold til handleplanen for 2016 afholdes en workshop
med deltagelse af
›› Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes
kulturinstitutioner
›› Samarbejdsforum for børne- og ungekultur
›› Silkeborg Kulturråd
›› Repræsentanter fra Ungdomsplatformen
›› Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen
›› Repræsentanter fra Analyse og Udvikling
›› Repræsentanter fra Byplanafdelingen
›› Repræsentanter fra VisitSilkeborg
›› 2-3 repræsentanter fra det kreative
laginvitere af Silkeborg Kulturråd
›› Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Workshoppen indeholder aktuelle oplæg.
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Nye partnerskaber og samarbejdsformer
Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv
skal støttes aktivt og kvalificeres gennem etablering af
nye partnerskaber og nye samarbejdsformer.
I samarbejde med Silkeborg Kulturråd, kulturinstitutionerne
og udøvende kunstnere skal der etableres dialogfora og
netværk til støtte for udviklingen af kunst- og kulturlivet.
Formidling og synlighed
I udviklingen af kulturlivet prioriterer vi en øget synliggørelse af nye og eksisterende kunst- og kulturtilbudgennem udvikling af nye formidlingsformer i samarbejde
med kommunens kulturinstitutioner og VisitSilkeborg
og med inddragelse af faglig viden.
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Internationale samarbejder
Vi prioriterer at udvide vores internationale forbindelser
gennem konkrete projekter og særligt i regi af Europæisk
Kulturhovedstad 2017 og i relation til Asger Jorn ved
bl.a. at invitere aktører til Silkeborg, udvide det virtuelle
netværk, fokusere på internationale målgrupper og søge
inspiration i udlandet.
Vi vil udvikle nye internationale partnerskaber med en
ambition om, at det kan løftes til et niveau, hvor der
er mulighed for at tiltrække ekstern finansiering som
eksempelvis EU-midler, større fonde eller midler fra
Vækstforum.

Ny kulturpolitik 2017-2020
I 2016 gennemfører vi en proces for udvikling af Kulturpolitik 2017-2020. Processen besluttes af Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget i efteråret 2015 jf. Handleplan 2015.
Kultur- og Fritidsafdelingen evaluerer sammen med
Silkeborg Kulturråd arbejdet med implementering
af Kulturpolitik 2013-2016 til brug for processen med
udarbejdelse af ny kulturpolitik.
Forslag til Kulturpolitik 2017-2020 godkendes i Byrådet
efter udtalelse i de relevante politiske udvalg.
Egnsteater
Der har i regi af Handleplan 2013 og Handleplan 2014
været gennemført en proces for etablering af et egns
teater i Silkeborg Kommune.

Den videre vurdering af opbakningen og interessen for
et egnsteater i Silkeborg Kommune inddrages i den
udviklingsproces, der gennemføres i 2016 som grundlag
for fastlæggelse af Silkeborg Kommunes kulturpolitik
2017-2020 og kommende kulturpolitiske handleplaner
Billedkunst
Der har i regi af Handleplan 2014 været gennemført en
undersøgelse af behovet for udstillingsfaciliteter i Silkeborg
Kommune. Undersøgelsen viser, at der er et stort behov
for faciliteter, hvor udstilling er den primære aktivitet.
Den videre udvikling af billedkunstens vilkår inddrages
i den udviklingsproces, der gennemføres i 2016 som
grundlag for fastlæggelse af Silkeborg Kommunes
kulturpolitik 2017-2020 og kommende kulturpolitiske
handleplaner

13

Puljer
Pulje til støtte for kulturelle
aktiviteter i forsamlingshusene
I Silkeborg Kommune er der 31 selvejende forsamlingshuse. Husene er meget forskellige, hvad angår alder,
størrelse, standard og økonomi. Flere forsamlingshuse er
økonomisk trængte, og det er derfor svært at igangsætte
kulturelle aktiviteter, som kan styrke det lokale fællesskab
af borgere i lokalsamfundene og som kan have positiv
indflydelse på forsamlingshusenes eksistens.
Der etableres også i 2016 en pulje på 50.000 kr., der
giver forsamlingshusene mulighed for at udbyde flere
kulturelle aktiviteter.
Pulje til støtte for nye initiativer
til udvikling af kunst- og kulturlivet
Der etableres i 2016 en pulje på 50.000 kr. til støtte for
nye forsøgsbaserede initiativer til udvikling af kunst- og
kulturlivet. Der sættes dermed fokus på nye partnerskaber, der kan understøtte en realisering af samarbejdsprojekter/partnerskaber mellem udviklere, foreninger,
borgere, udøvende kunstnere og andre aktører.
Aktiviteten, der ønskes gennemført, skal indeholde elementer af afprøvning af nye samarbejdsformer/partnerskaber.
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Ungepulje til nye aktiviteter
Puljen, der er etableret i 2011, giver mulighed for tilskud på max. 5.000 kr. til kulturelle aktiviteter for, med
og af unge under 30 år. Puljen giver også mulighed for
tilskud til udlandsrejser, hvor unge søger ny inspiration
til deres kunst.
Puljen på 50.000 kr. administreres af Silkeborg Kulturråd.
Pulje til støtte for professionelleog upcoming
kunstneres inddragelse i internationale samarbejder
Som noget nyt etableres i 2016 en pulje på 50.000 kr., der
giver professionelle og upcoming kunstnere mulighed
for at søge om tilskud til eksempelvis rejse, ophold,
materialer og honorarer i forbindelse med en kulturel
udveksling med internationale samarbejdspartnere. Der
udarbejdes retningslinjer for puljen i 2016.
Pulje til pilotprojekter inden for teater
Som noget nyt etableres i 2016 en pulje på 100.000 kr.
til pilotprojekter, der udvikler det lokale teatermiljø og
underbygger processen frem mod eventuel etablering af et
egnsteater. Der udarbejdes retningslinjer for puljen i 2016.

Børnekultur
Samarbejdsforum for Børne- og Ungekultur udarbejder
særskilt handleplan for børnekulturen, hvor der især
lægges vægt på samarbejdet mellem kulturinstitutioner, daginstitutioner og folkeskoler i forbindelse med
bl.a. implementeringen af pædagogiske læreplaner og
folkeskolereformen.

Campus Bindslevs Plads
Parterne bag Campus Bindslevs Plads vil skabe et tværgående og åbent læringsmiljø med kreativitet og kultur
som særlige drivkræfter. Visionen er at skabe fremtidens
dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme
fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.
Byggeriet, der skal koble de 6 institutioner på Bindslevs
Plads sammen er planlagt med forventet færdiggørelse
medio 2017.
Campus Bindslevs Plads skal være et spændingsfelt mellem læring, kultur og kreativitet. De oplagte synergi
muligheder mellem samarbejdsinstitutioners forskellige
ressourcer, faglige kompetencer og nye fysiske rammer
skal udnyttes som platform for nye læringsformer og
kulturproduktion.

Campus Bindslevs Plads skal bygge bro mellem elever,
studerende, borgere, foreninger og erhvervslivet, hvis
man har lyst til at udnytte faciliteterne i et arbejde med
kreativitet og innovation i en erhvervskontekst fx som
iværksætter.
På kort og lang sigt vil partnerskaber med erhvervslivet
hjælpe til med at skabe og løbende udvikle Campus
Bindslevs Plads samarbejdet. Brugerne vil på den
måde få mulighed for at prøve deres evner af med en
erhvervsprofessionel samarbejdspartner.
De 6 partnere omkring Campus Bindslevs Plads er:
›› Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset
›› Den Kreative Skole
›› Th Langs HF og VUF
›› Th Langs Skole
›› Silkeborg Handelsskole
›› Folkeskolerne i Silkeborg
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RETHINK LÆRING (2017-projekt)

Fælles markedsføring (FACE)

I projektet RETHINK LÆRING vil parterne udforske,
udvikle og implementere nye læringsformer og kreative
læringsmiljøer. I processen vil parterne opsøge og udvikle
forbindelser til europæiske aktører, der kan være til
inspiration for campusprojektet. I 2016 gennemføres
et laboratorium, hvor parterne samarbejder om temaet
”Entreprenørskab”.

Det tre-årige fælles markedsføringsprojekt (2012-2014)
med deltagelse af Jysk Musikteater, AQUA, Silkeborg
Bibliotekerne, KunstCentret Silkeborg Bad, Museum
Jorn og Museum Silkeborg har affødt en fælles satsning
med titlen ”FACE”.

Samarbejde med Silkeborg Kulturråd
Kulturrådet vil gennem sine netværk og brede berøringsflade med kulturlivet i Silkeborg indgå i et forpligtende
samarbejde med partnerne omkring Campus Bindslevs
Plads for at medvirke til en realisering af visionen om
”hele og gode liv for unge mennesker.”
Kulturrådet vil med forslag til en aktiv inddragelse af
udøvende kunstnere sætte strøm til ”spændingsfeltet
mellem læring, kultur og kreativitet”.

Regionalt spillested i Kedelhuset
I begyndelsen af 2016 igangsættes en proces med henblik på ansøgning til statens kunstfonds projektstøtteudvalg for musik om udpegning til regionalt spillested.
Frist for ansøgning om at være regionalt spillested i
perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020 er fastsat
til den 29. februar 2016.

16

FACE kan i 2016 og 2017 opleves som et fælles kulturprojekt, som institutionerne med hver deres faglighed
kan byde ind på og dermed række ud til et mangfoldigt
og bredt publikum.
FACE understøttes med procesledelse fra kulturkonsulenten.

Formidling af Tollundmanden
Museum Silkeborg har i de kommende år planer om
at udvikle ny formidling af Tollundmanden. Vi bakker
op om denne udvikling og efter nærmere aftale kan
kulturkonsulenten bidrage med processtøtte til udviklingen af en vision og strategi for ny iscenesættelse af
Tollundmanden og hans samtid.
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Europæisk Kulturhovedstad 2017
Aarhus Kommune er Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
Silkeborg Kommune har valgt sammen med regionens
øvrige kommuner at spille en meget aktiv rolle i denne
satsning.
Overskriften for satsningen er ”Rethink” – altså ”Gentænk”. Det handler f.eks. om at gentænke vore festivaler
og vore kulturinstitutioner, om at sætte vores kulturpolitik
ind i en europæisk sammenhæng, om at skabe nye,
spændende fora for kulturel aktivitet.
Kommunikation
Silkeborg Kommunes deltagelse i den Europæiske Kultur
hovedstad skal synliggøres over for borgere, foreninger,
institutioner, erhvervsliv og politikere.
Projektvejledning
Kulturkonsulenten yder vejledning og sparring til lokale
2017-projekter; herunder The Independent AIR, Rethink
Læring (CBP) og Regatta/RiverArt (Fuldmånebegivenhed)
samt lokale aktørers deltagelse i regionale projekter.
Kulturkonsulenten vejleder desuden potentielle projekter
til ansøgning hos Fonden Aarhus 2017.
Open call – rytmisk musik
Fonden Aarhus 2017 forventer at udbyde et open call
for rytmisk musik i 2016. Silkeborg Kommunes rytmiske
musikmiljø engageres i mulighederne for at blive en del
af den Europæiske Kulturhovedstad.
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Kulturaftale Østjysk Vækstbånd
Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der
forener kommunerne Horsens, Silkeborg, Randers og
Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænkning
og udvikling samt udveksling og videndeling. Kultur
aftalen er forlænget i årene 2016-2017.
Visionen i Kulturaftalen er at gøre Horsens, Silkeborg,
Randers og Viborg til levende byer, der emmer af kultu
relle aktiviteter og æstetiske oplevelser for alle borgere.
Kulturaftalen har i 2016-2017 særligt fokus på to indsatsområder:

ungekulturmiljøet. Ungekulturstrategien skal fungere som
styringsredskab for fremtidige indsatser og prioriteringer.
Samarbejde inden for rytmisk musik
Vi vil i regi af kulturaftalen opdyrke et samarbejde mellem
de fire kommuners rytmiske musikaktører. Flere aktører
har givet udtryk for, at et større samarbejde vil kunne give
bedre muligheder for at booke større navne og samtidig
være en platform for videndeling og nye samarbejder
på musikområdet.

›› Levende ungekultur

Jorn som særlig markør for Silkeborg

›› Levende byrum

Jorn som markør for Silkeborg Kommune er en af 24 satsninger i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi for 2024.

For hvert indsatsområde har en faglig koordinator ansvaret for udviklingen af projekter, der gennemføres i de
enkelte aftaleår.
Evaluering af Sdr. Street Zone
Projektet med en Street Zone på Søndertorv evalueres
i 2016 med henblik på politisk stillingtagen til en permanent placering.
Udvikling omkring havnen
I samarbejde med aktørerne omkring havnen gennemføres planerne om en superlegeplads på havnen. I udviklingen inddrages også den nye fiskerestaurant, Museum
Silkeborg og Hjejlen for at åbne op for et nyt kulturelt
miljø på havnen.
Strategi for udvikling af ungekultur
Ungekulturkoordinatoren gennemfører i 2016 en strategiproces med inddragelse af relevante aktører i og omkring

Satsningens grundidé er, at Jorns univers, idéer, kunst og
kunstsamling indeholder et potentiale, der kan omsættes
til flere arbejdspladser, flere turister, nye former for kultur
formidling og kulturaktiviteter samt styrket branding.
Samarbejde med Comune di Albissola Marina
Der er i det forløbne år skabt kontakt til Comune di
Albissola Marina i forbindelse med istandsættelse og
åbning af Asger Jorn House Museum. Både Museum
Jorn, kultur- og fritidsadministrationen samt byråds
politikere har besøgt Asger Jorns hus i Albissola og
mødt nøglepersoner i Comune di Albissola Marina. Der
er stor interesse for at udvikle et samarbejde omkring
Asger Jorn og formidlingen af hans keramiske kunst.
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