
 

Invitation 
 
 
 
 
 
 

Kom til kulturtopmøde 16. april 
 
 

Kultur er et af de bærende elementer i vores samfund. Kultur er også en motor for 

nyskabelse og vækst. I Slagelse Kommune vil vi gerne tiltrække nye borgere og 

turister, og derfor har byrådet vedtaget en vækststrategi, der har betydning for en 

række områder – blandt andet kulturområdet. 

 

En kulturstrategi med fokus på bosætning og turisme for Slagelse Kommune skal 

udformes, og derfor har vi brug for din hjælp. Vi vil gerne høre dine forslag til, hvordan 

vi sætter kulturen i spil, så vi skaber vækst og udvikling. 

 

Temaet for kulturtopmødet er: 
 

 

Hvordan sætter vi kulturen i spil, når vi gerne 

vil tiltrække nye borgere og turister? 

 

Mød op til en spændende dag sammen med andre centrale kulturaktører og vær med til 

at sætte dit fingeraftryk på udviklingen af kulturlivet på Vestsjælland. Vi byder på te, 

kaffe og forfriskninger og et musikalsk traktement i pauserne. 

 

Kulturtopmødet finder sted i 
 

 

Korsør Kulturhus 

Skolegade 1 

4220 Korsør 

 

16. april 2016 kl. 10-15 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Program 

 
 
Kl. 10 Velkomstsang 

 
Kl. 10.10 Tale ved Troels Christensen, formand for Kultur-, Fritids- og 

Turismeudvalget 

 
Kl. 10.30 Tema 1: Det frivillige engagement i kulturlivet v/Troels 

Brandt – hvordan skaber vi de bedste rammer? 

 
Kl. 10.45 Tema 2: Kulturevents v/Jens Birk – hvordan styrker vi 

dem vi har og udvikler nye? 

 
Kl. 11 Tema 3: Kultur i byrummet v/Anna Ingemann 

Jensen – hvordan styrker vi kulturaktiviteter og 

kunst i byrummet? 

 
kl. 11.15 Tema 4: Børne- og ungekultur v/Kitte Wagner – 

hvordan bliver vi kulturkommune for alle børn og 

unge? 

 
Kl. 11.30      Spørgsmål og dialog i forlængelse af de fire oplæg.  

  Lars Nielsen, som er direktør for Visti Vestsjælland, vil deltage 

  I debatten efter oplæggene. 

 
Kl. 12 Besøgsrunde – mulighed for at komme rundt til temaerne 

Kl. 13 Gruppearbejde inden for hvert tema 

Kl. 14 Afrunding af det formelle program 

 
Kl. 14 – 15   Etablering af arbejdsgrupper, som arbejder videre med temaerne. 

 

Svar udbedes 

Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig senest den 8. april til Susanne Møller i 

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, e-mail: kultur@slagelse.dk, telefon 58 57 42 

45. 

mailto:kultur@slagelse.dk

