
Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.

Kunst & Kultur
Nyropsgade 1
1602 København V

Att: Merete Evers Dewilde

HØRING OM KULTURSTATEGI 2009-2011
Valby Lokaludvalg har modtaget Kulturstrategi 2009-2011 i høring.

Proces
Lokaludvalgets Kulturgruppe afholdt d. 25. august møde med 
repræsentanter fra bydelens kulturelle institutioner samt andre 
interesserede for at diskutere oplægget fra Kultur- og 
Fritidsforvaltningen. Høringssvaret tager blandt andet udgangspunkt i de 
punkter, der kom frem under mødet. Efterfølgende har Valby Lokaludvalg d. 
8. september 2009 diskuteret høringsmaterialet og vedtaget høringssvaret.

Valby Lokaludvalgs holdning

Opsummering af forslag:

 Kulturarena  på Toftegårds Plads
Valby Lokaludvalg ser et stort perspektiv i tanken om kulturarenaer i 
bydelene og foreslår en sådan indrettet på Toftegårds Plads, hvor der i 
forbindelse med renovering af pladsen er mulighed for at bygge et nyt 
bibliotek og børnekulturhus i tilknytning til Kulturhuset og Kraftwerket. 
Derved kan der også skabes byrum på pladsen egnet til udendørs 
kulturfaciliteter. Indtil dette realiseres foreslår Valby Lokaludvalg, med 
henvisning til afsnit 5.2 om vækstlag, at der etableres midlertidige 
kulturfaciliteter på pladsen. 

 Vision og konkrete projekter for det lokale kulturliv
Med henvisning til afsnit 3.2. om det lokale kulturliv foreslår Valby 
Lokaludvalg, at der indarbejdes en vision for lokal kultur samt konkrete 
bydelsrelaterede projekter – herunder øvefaciliteter for scenekunstnere i 
bydelen.

 Nye genrebrydende kulturformer i Valby
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Med henvisning til afsnit 2 om kulturarenaer, forslår Valby Lokaludvalg, 
at kulturstrategien lægger op til at indtænke nye genrebrydende 
kunstformer i Valbys byudviklingsområder.

 Kunsthal på F.L. Schmidt-grunden
Valby Lokaludvalg foreslår med henvisning til afsnit 4.2 om et markant 
samtidskunstprojekt, at der etableres en kunsthal for samtidskunst i de 
tomme fabriksbygninger på F.L. Schmidt-grunden. 

 Konkretisering af de frivillige foreningers rolle
Valby Lokaludvalg foreslår en konkretisering af de frivillige foreningers 
rolle. Eksempelvis indenfor fokusområdet: Kultur for børn og unge i 
udsatte boligområder. Valby Lokaludvalg vil meget gerne indgå i en 
dialog med henblik på at udvikle projekter i denne kategori.  

 Bekymring for at udbyde aktivitetsdriften i kulturhusene
Valby Lokaludvalg er bekymrede for den negative effekt, der kan være ved 
initiativet om at udbyde dele af aktivitetsdriften i kulturhuse og foreslår 
derfor, at der lægges op, til at kulturhusene selv beslutter, hvorvidt de ønsker 
at udbyde dele af aktivitetsdriften.

Uddybende

Valby Lokaludvalg er grundlæggende positivt stemt overfor 
kulturstrategioplægget, og de værdier det hviler på. Dog efterlyser Valby 
Lokaludvalg et mere integrerende perspektiv på Kultur. Det er efterhånden 
almindeligt kendt, at kultur ikke blot er noget man går hen for at opleve eller 
dyrke, men derimod medvirkende til at skabe vækst og løfte mennesker ud af 
sociale problemer og fattigdom. Dette perspektiv levnes ikke megen plads i 
kulturstrategien. 

Valby støtter, at der i perioden 2009 -2011 gøres en ”ekstraordinær 
kulturpolitisk indsats”. Dog finder Lokaludvalget, at den nylige nedlæggelse 
af flere puljer under Kultur- og Fritidsudvalget strider imod dette ønske, og 
Lokaludvalget understreger, at finansieringen ikke må ske på bekostning af 
andre driftige kulturprojekter.

Det er positivt, at der er øje for opblomstringen af kulturformer med 
bevægelse som omdrejningspunkt. Det mærker vi også i Valby. Derfor har 
Valby Lokaludvalg sat sundhed på dagsordenen i 2009. Under Valby 
Kulturdage kulminerede en række af lokaludvalgets sundhedsaktiviteter ved 
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eksempelvis ”Valby Moves” hvor de nyere kulturformer som Capoeiera og 
deltagende teater var indarbejdet i programmet.
I efterårsferien præsenterer Valby Lokaludvalg, sammen med bydelens 
kulturinstitutioner, frugten af det arbejde der foregår i det nyetablerede 
netværk mellem lokaludvalget og kulturinstitutioner i bydelen. Der er fra 
start lagt op til en sund og aktiv efterårsferie med masser af aktiviteter for 
både krop og sjæl. 

Kulturarena på Toftegårds Plads
Valby Lokaludvalg ser et stort perspektiv i tanken om kulturarenaer i 
bydelene og foreslår en sådan indrettet på Toftegårds Plads, hvor der i 
forbindelse med den renovering pladsen står overfor, som følge af den 
internationale idékonkurrence der blev afviklet i sensommeren 2008, er 
mulighed for at bygge et nyt bibliotek og børnekulturhus i tilknytning til 
Kulturhuset og Kraftwerket. Derved kan der også skabes byrum på pladsen 
egnet til udendørs kulturfaciliteter. Indtil dette realiseres foreslår Valby 
Lokaludvalg, med henvisning til afsnit 5.2 om vækstlag, at der etableres 
midlertidige og let foranderlige kulturfaciliteter på pladsen. Med sin 
umiddelbare nærhed til både Kraftwerket, Valby Kulturhus, F.L. Schmidt-
grunden og offentlig transport, synes det oplagt at tage pladsen i brug til 
kulturelle formål og ikke, som nu, lade den henstå som parkeringsområde. 
Samtidig har pladsen en karakter og en størrelse, der naturligt bejler til den 
del af det kulturelle vækstlag, der arbejder med kunstneriske byrumsindgreb 
og nye bevægelsesformer. Men også andre typer kunstformer vil kunne 
indfinde sig på pladsen.

Vision og konkrete projekter for det lokale kulturliv
På det konkrete plan finder Valby Lokaludvalg, at der er en ubalance til 
fordel for Indre By og brokvartererne. Det er i dag almindelig kendt, at en 
satsning på kultur – også på lokalt plan - skaber vækst. Derfor undrer Valby 
Lokaludvalg sig over afsnit 3.2. om det lokale kulturliv. I dette afsnit oplistes 
alene initiativer der for længe siden er planlagt, og som skal realiseres 
indenfor den nærmeste fremtid. Valby Lokaludvalg efterlyser en vision for 
lokal kultur samt nye konkrete bydelsrelaterede projekter. Eksempelvis 
foreslår Valby Lokaludvalg, at der etableres øvefaciliteter for lokale 
scenekunstnere i Valby.
.
Nye genrebrydende kulturformer i Valby
Selvom Valby ikke specifikt er nævnt i kulturstrategien, ser Valby 
Lokaludvalg i oplægget flere muligheder for at huse mange af de initiativer, 
kulturudvalget lægger op til. Med henvisning til afsnit 2 om kulturarenaer, er 
Valby netop karakteriseret ved et forestående identitetsskifte qua de mange 
nye byudviklingsplaner, bydelen står overfor. I den forbindelse kan Valby 
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tilbyde mange muligheder for såvel midlertidige kunstprojekter som 
opførelsen af store permanente kulturelle satsninger. Samtidig kan Valby 
huse de nyere bevægelsesorienterede kulturformer indenfor Nycirkus, 
akrobatik, Capoiera etc., som kulturstrategien efterlyser i afsnit 4.1: Kultur 
på tværs.

Kunsthal på F.L. Schmidt-grunden
Endvidere foreslår Valby Lokaludvalg med henvisning til afsnit 4.2 om 
samtidskunst, at det omtalte markante samtidskunstprojekt huses som en 
egentlig kunsthal i de tomme fabriksbygninger på F.L. Schmidt-grunden. 
Samtidskunsten har allerede fundet fodfæste i Valby med gallerierne på Carl 
Jacobsens Vej. Derfor kan en stor satsning indenfor samtidskunst understøtte 
vækstlaget og føre Valby med sikker hånd gennem den transformation, 
bydelen p.t. undergår. 

Konkretisering af de frivillige foreningers rolle
Valby Lokaludvalg ærgrer sig over, at de frivillige foreninger levnes meget 
lidt plads i kulturstrategien. Lokaludvalget oplever, at de frivillige foreninger 
løfter en stor opgave som både debatskabere, arrangører af fritidsaktiviteter 
og som løftestang i socialt belastede boligområder. Valby er et godt eksempel 
på, at kultur har potentialet til at adressere problematikker af social karakter. 
Gennem kultur får mennesker en stemme og en mulighed for at udtrykke sig. 
Da det i høj grad påhviler frivillige kræfter at få kulturen ud til socialt 
belastede grupper, foreslår Valby Lokaludvalg, at kulturstrategiens 
målsætning (s. 2), om at understøtte det frivillige foreningsliv i rollen som 
kilde til fællesskab og ansvar, konkretiseres. Eksempelvis ved at skitsere 
projekter under afsnit 3.3.s fokusområde: Kultur for børn og unge i udsatte 
boligområder. Valby Lokaludvalg vil meget gerne indgå i en dialog med 
henblik på at udvikle projekter af denne karakter.  

Bekymring for at udbyde aktivitetsdriften i kulturhusene
Slutteligt rejser Valby Lokaludvalg bekymring for den negative effekt, der 
kan være ved initiativet om at udbyde dele af aktivitetsdriften i kulturhusene. 
Valby Lokaludvalg mener, at Valby Kulturhus leverer både bredspektret og 
fornyende aktivitetstilbud til valbyborgerne med plads til kunstnere og 
kreative sjæles fingeraftryk. Ved at pålægge kulturhusene at udbyde dele af 
aktivitetsdriften, fratages de deres hovedopgave, og engagementet vil, alt 
andet lige, forsvinde. Valby Lokaludvalg er af den opfattelse, at det må være 
op til kulturhusene selv at beslutte, hvorvidt de ønsker at udbyde dele af 
aktivitetsdriften.
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Med venlig hilsen

Ejner Jensen


