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Hørsholm er en aktiv
kommune
I Hørsholm Kommune mener vi, at det er godt at
bo i en by med et varieret kultur- og fritidsliv af
høj kvalitet og i stadig udvikling. Kommunalbestyrelsen ønsker at kunne tilbyde aktiviteter, hvor
borgere i alle aldre kan dyrke og udfolde deres talenter, og Hørsholm kommune prioriterer at stille
rammer til rådighed for udfoldelserne.
Kultur- og Fritidsudvalget har opgaven at virkeliggøre kommunens kulturpolitik. Med denne nyudgivelse af Hørsholms Kulturpolitik af 2003 er det
Kultur- og Fritidsudvalgets ønske at fortælle borgerne, hvordan udvalget efterlever og gør kulturpolitikkens ni værdier til virkelighed. Politikken har
derfor fået tilføjet et punkt under hver værdi, hvor
det beskrives med hvilke initiativer, tiltag og aktiviteter udvalget gør politikken virkelig.
Det er Kultur- og Fritidsudvalgets håb, at kulturpolitikken fortsat vil begejstre og inspirere, så
mange får lyst til at tage medansvar for den videre udvikling inden for kultur og fritid. Vi formulerer politikken og fastlægger rammerne, men det
er ude i klubberne og til arrangementerne at den
får liv, udfyldes og bliver til virkelighed.
Isabella Meyer
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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Hørsholm Kommunes
kulturpolitik
I denne pjece kan du læse, hvilke værdier, Hørsholm Kommune bygger kultur- og fritidspolitikken på og du kan læse om, hvordan Hørsholm
Kommune omsætter politik til virkelighed.
Kulturpolitikken er udtrykt i ni overordnede
værdier:
•
Mangfoldighed
•
Identitet
•
Samarbejde
•
Talent
•
Aktivitet
•
Udfordring
•
Tilgængelighed
•
Rammer
•
Prioritering
Værdierne er valgt ud fra et ønske om at beskrive de begreber, vi mener, er væsentlige for det
kulturelle område i Hørsholm Kommune.
De følgende sider sætter ord på værdierne, beskriver hensigten og den måde, Hørsholm Kommune vil udmønte kulturpolitikken på – og endelig beskriver den hvordan politikken i praksis føres ud i livet.

4

Mangfoldighed
Værdi
Mangfoldigheder giver valgmuligheder i
livets faser.
Hensigt
Styrke bredden i kulturens mange udtryk.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Sikre at kulturen i Hørsholm Kommune er
mangfoldig og at borgerne møder et varieret
kulturudbud
•
Give rum til at vælge, så borgerne kan tilpasse deltagelsen i kulturlivet efter individuelle
behov
•
Sikre kontinuitet på enkeltområder
•
Give plads til at kulturen også kan udvikle sig
gennem nyskabelse og grænsesøgende initiativer.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
Vi tilbyder:
•
Et mangfoldigt fritidsliv i foreninger og klubber i Idrætsparken
•
Spejderaktiviteter i skoven
•
Kulturtilbud i Trommen, på museerne, på biblioteket og i foreningerne
•
Golf og ridesport i smukke omgivelser
•
Sejlads på Øresund.
5

Identitet
Værdi
Vi vil kende os selv og verden omkring os
Hensigt
Bruge kulturen til at skabe identitet og åbne for
nye påvirkninger.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Give borgerne baggrund og forståelse for kulturarven
•
Give plads til nye udtryksformer og respektere allerede eksisterende
•
Udfordre til at være nysgerrig og opsøgende.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
Hørsholm har en historie og en nutid, som giver
byen profil og som kan være med til at skabe
identitet hos borgerne:
•
Byens historie bevares, indsamles og formidles i Lokalhistorisk Arkiv på Hørsholm Egnsmuseum.
•
Idrætsparken videreudvikles så den også i
fremtiden bidrager til en kommune med et
rigt sportsliv og mange dygtige idrætsudøvere og medaljer.
•
De store kulturelle aktiviteter er samlingspunkt for mange borgere: Sankt Hans, Kulturnat, Musical i Trommen
6

7

Samarbejde
Værdi
Samarbejde udvider horisonten.
Hensigt
Sætte fokus på samarbejde på tværs af hverdagens skel og værne om de frivilliges engagement.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Gå i dialog med erhvervslivet om kulturudviklingen
•
Skabe kulturelle netværk og alliancer mellem
allerede eksisterende aktiviteter og nye aktører
•
Udnytte hinandens kompetencer og ressourcer optimalt og skabe rum for nye og bedre
kulturelle oplevelser
•
Bakke op om den frivillige indsats og støtte,
hvor der er behov.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
Hørsholm Kommune afholdt operaprojektet
”De tre kongelige tenorer” på Fredtoften i
samarbejde med Fredensborg-Humlebæk,
Karlebo og Allerød Kommuner i 2006. Der afholdes et nyt fælles kulturarrangement på
Fredtoften i september 2007 i samarbejde
mellem de nu tre kommuner.
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Samarbejde
•

•

•

•

•

Fredensborg, Rudersdal og Furesø Kommuner
har valgt Hørsholm Egns Museum til at forestå arkæologien, ligesom kommunernes
statsanerkendte egnsmuseer samarbejder om
udstillinger fra tid til anden.
Biblioteket samarbejder med det lokale kultur-, institutions-, og erhvervsliv om arrangementer og udstillinger. Trommen har en erhvervsklub.
Trommens Ungdomsmusical er et samarbejde
mellem Trommen, Musikskolen og Ungdomsskolen.
Hørsholm Kulturnat bliver til i et samarbejde
mellem handels- og kulturlivet i Hørsholm og
Hørsholm Kommune.
Hørsholm Kommune samarbejder med Rungsted Gymnasium om en idrætslinje for lokale
idrætstalenter, hvor kommunen betaler tilskud til trænerlønninger.
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Talent
Værdi
Talent skal have optimale udfoldelsesmuligheder
– ellers spildes det!
Hensigt
Turde satse på det, vi er gode til.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Give talentet mulighed for at udvikle sig og
modnes
•
Signalere, at det er OK at være god til noget
•
Lade talenter være rollemodeller for omverdenen.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
Biblioteket understøtter borgernes udvikling
af egne talenter gennem alle sine tilbud.
•
Billed- og keramikskolen samt Hørsholm udstillingen giver hvert år de kunstneriske talenter mulighed for at udstille deres værker.
•
Musikskolen har oprettet en talentlinje med
tilskud fra Kulturministeriet.
•
Trommen giver unge, fortrinsvis fra Hørsholm, med lyst og talent for sang, dans og
drama mulighed for at medvirke i Ungdomsmusical hver andet år.
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Talent
•

•

Kongelig Dansk Yachtklub opretter elitecenter
i Team-Danmark regi i Rungsted Havn, hvor
de unge talenter kan udfolde deres aktiviteter. Centret støttes økonomisk af Hørsholm
Kommune, Dansk Sejlsport Union og Kongelig
Dansk Yachtklub.
Idrætsordningen, som ikke er omfattet af
Team Danmark-ordninger, giver lokale idrætstalenter mulighed for at dyrke deres sport og
få en studentereksamen.
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Aktivitet
Værdi
Borgernes aktive fritidsliv er en ressource.
Hensigt
Inspirere til medleven i forenings- og fritidslivet.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Give borgere i alle aldre mulighed for at få et
aktivt liv
•
Inspirere til at dyrke idræt
•
Styrke og støtte de frivilliges indsats.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
Ungdomsmusical i Trommen i ulige år
•
Kulturnat i bymidten i ulige år
•
Foreningernes dag i lige år. Formålet med dagen er, at alle foreninger i kommunen kan
markedsføre, hvad de står for og arbejder
med
•
Sankt Hans bål i Slotshaven
•
Hørsholm Egns Museum har oprettet en stenalderboplads ved Mortenstrupgaard, hvor
skoleklasser kan prøve forskellige aktiviteter
•
Museumsforeningen har i flere år arrangeret
Slotshavearrangementet i august med sang
og musik ved professionelle og amatører
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Aktivitet
•

•

•

•

•

Cirkus i Trommen, hvor børnehavebørn fra
daginstitutioner er artister og artist Benny
Schumann instruerer og deltager
Sommerferieaktiviteter for børn og unge. I
flere af sommerferiens uger tilbyder klubber
og foreninger at børn kan prøve deres aktiviteter
Foredrag, teater og musikskolekoncerter på
biblioteket
Kommunens tre kunstforeninger afholder 10
udstillinger årligt i Fuglsanghus samt udstillinger på Hørsholm Sygehus, i Trommens foyer
og andre lokale steder
Nyt initiativ i 2007: Jazz i byen
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Udfordring
Værdi
Mennesker udvikles i udfordringer.
Hensigt
Lade kultur glæde, provokere og påvirke os
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Give borgerne mulighed for at møde og forme
kulturen
•
Sikre at kunst er en naturlig del af hverdagen
i Hørsholm kommune
•
Give den skabende kunstneriske virksomhed
gode vækstbetingelser
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
De kulturelle tilbud udfordrer borgerne til aktiviteter, stillingtagen og selvstændig meningsdannelse
•
Talenter inden for sport og kultur udfordres
dagligt i klubberne, på musikskolen og i
Trommens musical samt i Idrætsordningen på
Rungsted Gymnasium
•
Kommunens yngste udfordres i Benny Schumanns cirkusforestilling i Trommen
•
Alle, der begynder på noget nyt - det være
sig en sportsgren, et sprog- eller it-kursus, et
instrument eller noget helt andet - udfordres.
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Tilgængelighed
Værdi
Hvad ingen kender, har ingen glæde af.
Hensigt
Gøre kulturen tilgængelig for alle borgere.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Tilstræbe at information og markedsføring af
kulturtilbud når flest mulige i alle aldersgrupper
•
Skabe let adgang – også for handicappede og
ældre.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
Søndagsåbent på biblioteket én søndag hver
måned fra september til april
•
Musikskolen planlægger gerne deres undervisningstilbud, så der tages hensyn til børn og
unge med særlige behov i forhold til tilgængelighed
•
Fritidshuset, som huser folkeoplysningsforbundenes kurser, får i 2007 elevator
•
Hver gang, der bygges nyt eller istandsættes
faciliteter, indtænkes tilgængeligheden til aktiviteten.
•
Reklamerer for aktiviteterne i Kulturportalen
og på hjemmesiderne
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Rammer
Værdi
Tag over hovedet, lys, varme og venlighed.
Hensigt
Skabe mulighed for trivsel og udvikling for kulturlivet.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Sikre at kulturaktiviteterne har fysiske rammer, der er velholdte og velegnede
•
Fjerne sten på vejen for nye initiativer.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
•
Kulturhuset, Idrætsparken, havnen og naturen stiller rammer til rådighed for et mangfoldigt kultur- og idrætsliv.
•
En del af faciliteterne er nedslidte og utidssvarende, ligesom der er områder, hvor kapaciteten er i underkanten - f.eks. istid og haltid
i Idrætsparken. Det arbejder Hørsholm Kommunalbestyrelse på at gøre noget ved
•
Hvert år fordeles de faciliteter og lokaler,
kommunen råder over, mellem foreningerne
ud fra kommunens lokalefordelingsprincipper.
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Prioritering
Værdi
Ikke alt er lige vigtigt.
Hensigt
Skabe kvalitet gennem målrettet indsats.
Derfor vil Hørsholm Kommune
•
Sikre kvalitet og perspektiv i udviklingen af
kulturområdet gennem prioritering af midlerne
•
Markere hvad der er kommunale opgaver.
Sådan gør Hørsholm Kommune politik til
virkelighed
Kultur- og Fritidsudvalget prioriteterer:
•
bredde- og eliteidræt og kulturelle tilbud inden for de økonomiske rammer der er til rådighed.
•
at holde Kulturnat, Ungdomsmusical og Foreningernes dag hvert andet år for at sikre
kvalitet og prioritering i anvendelsen af ressourcerne.
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Bibliotekstorvet 1 y 2970 Hørsholm
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