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FORORD

Med beslutningen om at omforme det gamle værftsområde og den gamle havn blev grundstenene lagt 
til at gøre Helsingør Kommune til et kulturelt tyngdepunkt i Danmark. Og med denne kulturpolitik 
understreger Helsingør Kommune sit mål om, at kunst og kultur skal være en af de drivende kræfter 
i udviklingen af vores velfærd.

Vi har turdet satse. Vi har investeret.

Den nye tid blev indvarslet ved at lade Kronborg fremstå i al sin magt og vælde, ved at integrere den 
industrikultur, som i 100 år fyldte Helsingør med arbejdspladser, velstand, larm og liv, i selve funda-
mentet for de nye kulturelle virksomheder Kulturværftet og Museet for Søfart. Og ved at lade byen 
udvikle sig som scene fra Axeltorv til Kulturhavnen. Alt dette er med til at gøre Helsingør Kommune til 
et attraktivt sted at bo og gæste.

Vi satser på det autentiske. Vi investerer i kulturelle fortællinger, som giver mening 
for det moderne menneske.

Det er den meningsfulde oplevelse, der skaber refleksion og indsigt hos den enkelte, forbindelser mel-
lem mennesker, sammenhæng og fællesskab. Kulturen er både en stor del af vores liv, en meget væ-
sentlig del af vores velfærd og vores demokrati - og er med til at skabe vækst, turismeoplevelser af høj 
kvalitet og arbejdspladser i kommunen.

Vi satser på de kulturelle aktører fra de frivillige foreninger og organisationer til de store kulturinsti-
tutioner.

Det er disse aktører, der giver liv, indhold og ikke mindst mening til de kulturelle aktiviteter, og som 
gør Helsingørs store kulturelle satsning bæredygtig. De udgør Helsingørs kritiske masse.

Vi satser stort, vi satser internationalt.

På få år har investeringerne i kulturlivet båret frugt og har skabt respekt viden om. Vi er blevet lege-
kammerater med venner viden om – indenlands og udenlands.

Vi satser på, at kulturen er med til at skabe et nyt stærkt Helsingør på kanten af Øre-
sund.
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EN NY KULTURPOLITISK DAGSORDEN
Kulturlivet står i en brydningstid. Kulturinstitutionerne er ikke længere alene om at levere kulturel 
oplevelse og menneskelig dannelse. Der tilbydes oplevelser og viden fra alle sider. De store fælles hi-
storier og fortællinger, som har bundet os sammen i kulturelle fællesskaber, er under opbrud. Der er 
mange fortællinger, mange stemmer, mange kulturer, fra nær og fjern.

Det er i den virkelighed, Helsingør Kommunes nye kulturpolitik er blevet til, og meget naturligt har 
et helt gennemgående tema i debatten været: Kulturens betydning for at fastholde og danne nye me-
ningsfyldte fællesskaber. For at skabe fælles oplevelser. For at nedbryde barrierer og komme nye men-
nesker i møde. I vores nærmiljøer såvel som i vores kontakt med omverdenen.

Helsingør Kommune er kommet langt på kulturområdet, så det giver genlyd nationalt og internati-
onalt. Den grundlæggende pointe, som bærer denne kulturpolitik, er, at kulturens fællesskaber har 
afgørende betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund, for at inddrage og skabe sam-
men. Og i dette mere brogede og komplicerede billede er Helsingør Kommune også eksemplet på be-
tydningen af at kunne mødes om de store fortællinger.

KULTURLIVET SKABER ØKONOMISK VÆKST

Kulturlivets betydning for den økonomiske vækst spiller en væsentlig rolle i Helsingør Kommune og i 
kommunens vision. Kulturens hjælp til at synliggøre Helsingør sætter byen og kommunen på landkor-
tet for at tiltrække nye borgere, virksomheder, medarbejdere, besøgende og turister. Den store satsning 
på Shakespeare – og det fremadrettede arbejde med at konsolidere Helsingør som Hamlets by overfor 
et internationalt publikum - er med til at skabe fokus på Helsingør langt ud over kommunens grænser.

DE KULTURELLE INSTITUTIONER

Vores kulturelle institutioner som biblioteker, museer, musikskoler, teatre og kulturhuse er, sammen 
med øvrige institutioner som kirker og skoler, bærere og formidlere af en kolossal skat, som kan berige 
os og skabe indsigt og forståelse. Det kan især ske nu, fordi brugerne ikke længere tager eller får en pas-
siv position, men selv skal være med til at tage ansvar. Institutionerne bliver dermed til igangsættere af 
handling, de finder nye måder at møde mennesker på, samarbejde med øvrige sektorer som erhverv og 
detailhandel og slå rod i lokalsamfundet. De arbejder både med den klassiske dannelse – og en helt ny 
type dannelse, der afspejler nye tendenser og muligheder i samfundet. De har alle en rolle i og et ansvar 
for at bidrage til kommunens og borgernes udvikling.
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FORENINGSLIV OG FRIVILLIGHED

Vores foreningsliv og den kæmpe frivillige indsats bygger på umistelige værdier, men skal også sætte 
sig selv i spil, finde nye veje og nye måder at organisere sig på og inddrage nye grupper og generationer. 
Fra de mange kor til kunstforeningerne, fra museumsforeningerne til amatørscenerne.

Også for kunsten og kunstnerne står man overfor den udfordring, at publikum i højere og højere grad 
vil være medskaber, deltager og modtager af den kunstneriske oplevelse. Det er ikke et kvalitetstab, det 
er tværtimod med til at skabe nye kulturelle kvaliteter, som inkluderer – ikke ekskluderer.

Kulturpolitikken er med til at pege på områder, hvor kunsten og kulturen er instrumenter til at opnå 
mål inden for andre områder end kulturens eget. Det kunne være formidling af viden, udvikling af 
demokratiet, fremme af børn og unges kreative kompetencer, talentarbejde, styrkelse af menneskers 
sundhed, velvære og økonomisk vækst.

Den position, Helsingør Kommune har opnået, bygger på kunstens og kulturens egne kvaliteter. Den 
æstetiske oplevelse, mødet med billedkunsten, arkitekturen, musikken, litteraturen, scenekunsten, 
kulturarven. Der er mange eksempler på, at vi i Helsingør Kommune har valgt at bygge på vores unikke 
kvaliteter og det, der giver mening for os: Sundtoldsmarkedet, HAN-skulpturen, Ungdomsskolens mu-
sicals, bygningsværket Museet for Søfart, Hammermøllens egnsspil, Musikskolens Symph-orkester, 
murmalerierne i byen og meget mere.

SAMMENHÆNG MED ØVRIGE POLITIKKER

Denne kulturpolitik udstikker retning og opstiller mål. Den taler ind i andre politikker og strategier i 
kommunen, som f.eks. Erhvervs- og Vækstpolitikken, Frivillighedspolitikken og Turismestrategien – 
og den er med til at understøtte kommunens samlede vision.

HANDLEPLAN

Kulturpolitikken vil blive fulgt op af en handleplan, hvor der konkret udpeges, hvilke aktiviteter og pro-
jekter som kan være med til at indfri fremtidsdrømmene – både de drømme, der handler om kulturen 
selv - men også om hvad den kan bidrage med i andre sammenhænge.

Her skal ordene få liv, her skal vi vise, at vi tør møde de store udfordringer og videreudvikle et kulturliv, 
som er med til at give identitet og mening til det enkelte menneske.
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HELSINGØR KOMMUNES VISION 2020
Helsingør Kommune har formuleret Vision 2020. Den bygger både på de styrker og udfordringer, som 
kommunen står overfor.

Vision 2020 udstikker den fælles retning for det tværgående arbejde i kommunen – uanset om der er 
fokus på børn, ældre, beskæftigelse, trafik, idræt og fritid eller andet.

Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at til-
trække og fastholde såvel borgere som besøgende.

Disse to grupper er i særligt fokus i Vision 2020. Det skyldes, at kommunen i de kommende år står 
over for en række udfordringer, der presser økonomien; udfordringer, som på sigt kan komme til at 
påvirke kommunens serviceniveau og tilbud til borgerne.

Hvis der fortsat skal være råd til at vedligeholde og skabe udvikling og fornyelse i kommunen, er det 
nødvendigt at tænke nyt og fokusere indsatserne. Et fokus på at tiltrække flere familier og besøgende 
skal medvirke til at skabe en bedre økonomisk og social balance i kommunen.

Visionen lægger vægt på, at Helsingør Kommune er en åben og levende kommune, der skaber livskva-
litet og byder på kulturelle muligheder og store oplevelser for både borgere og besøgende.

Kulturpolitikken er et bærende element i arbejdet med at indfri Vision 2020, tiltrække borgere og be-
søgende og understøtte Helsingør Kommunes mission: At bidrage til størst mulig livskvalitet for alle 
borgere.
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VÆRDIGRUNDLAG
 
SAMARBEJDE PÅ KRYDS OG TVÆRS

Helsingør Kommune er fyldt med ildsjæle, der arbejder med kultur – både i kulturinstitutionerne, i 
foreningerne, i grupper af frivillige og som enkeltpersoner. Når kræfterne forenes og samarbejder på 
kryds og tværs, styrker det både den enkelte og helheden – det etablerede og det, der er baseret på 
frivillige.

Samarbejde og koordinering skaber grobund for nye kulturelle aktiviteter og de netværk, der allerede 
eksisterer på kulturområdet, skal styrkes og udvikles – både internt i kommunen, på tværs af faggræn-
ser og eksternt i forhold til andre kulturaktører, andre kommuner, regioner og lande. Det samme gæl-
der i forhold til erhverv, detailhandel og turisme.

Helsingør Kommunes kulturpolitik skal styrke samarbejde, koordinering og netværk.

 
ÆGTHED OG KVALITET

Helsingør Kommunes kulturarv og fortællinger har betydning både lokalt, regionalt, nationalt og på 
et internationalt plan. De mange fortællinger tager afsæt i ægte historier, som eksempelvis slottet, sø-
farten, havnen, værftet, knejperne og de mange nationaliteter, og de ligger som en solid grund, der har 
høje og autentiske kvaliteter. Vi har ambitioner og tilbud i verdensklasse.

Helsingør Kommunes kulturpolitik skal være med til at bevare og videregive fortællingerne, samt ud-
vikle nye måder at bruge dem på. Vores fortællinger skal styrke borgernes fællesskab og medborger-
skab, og de skal trække gæster til Helsingør Kommune fra hele verden.

 
KULTUR SKABER VÆRDI

Kultur har en værdi i sig selv. En værdi, der ikke kan opgøres i tal og grafer, en værdi, der både kan 
være dannende og uddannende. Det er den værdi, der ligger i at få en fælles musik- eller teaterople-
velse, at møde kunsten, at deltage i en meningsfuld fælles aktivitet eller være omgivet af kulturarven i 
hverdagen – en værdi, som er med til at øge livskvaliteten for både borgere og besøgende. I Helsingør 
Kommune er der et meget højt aktivitetsniveau indenfor kulturlivet, og de mange indsatser fører også 
en værditilførsel på andre områder med sig: På uddannelsesområdet, i det sociale arbejde, i forhold 
til turismen, erhvervslivet, detailhandlen, byudviklingen og meget mere. Investeringerne i kulturlivet 
skaber arbejdspladser og vækst og er en drivende kraft i udviklingen af vores velfærd.

Helsingør Kommunes kulturpolitik skal understøtte både den værdi, der ligger i kulturen selv, såvel 
som den sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske værdi.
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KULTURELT DEMOKRATI

Kultur hænger uløseligt sammen med vores demokrati, fordi kultur er noget, der tilhører 
alle. Kultur giver mulighed for at reflektere over vores samfund og vores værdier, og det 
giver mulighed for fællesskab. Uanset om kultur opleves alene eller sammen med andre, på 
en kulturinstitution eller i et offentligt rum, kan det være med til at skabe glæde, indsigt og 
udsigt. Det er et mål for Helsingør Kommune, at så mange som muligt kender til de kultu-
relle aktiviteter i kommunen, involverer sig og benytter sig af de mange muligheder, som 
kulturlivet giver.

At arbejde frem mod kulturelt demokrati betyder, at vi skal være åbne overfor nye måder at 
definere kultur på, og hvordan vi bruger den. Når borgere og kulturinstitutioner, ildsjæle, 
professionelle og frivillige samarbejder på tværs af sædvanlige tilhørsforhold, opstår der 
nye former for aktiviteter, fællesskaber, syn på verden og nye måder at se sig selv i verden 
på – og også nye opfattelser af, hvad kultur kan og skal. I et kulturelt demokrati er kultur 
fælleseje – og det er også et fælles ansvar.

Helsingør Kommunes kulturpolitik skal skabe de bedst mulige rammer for kulturelt demo-
krati.
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KULTURPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER
 
1. KULTURENS FÆLLESSKABER

Kunst og kultur skaber store oplevelser, fordybelse – og fællesskaber. At være aktiv i en af de mange 
kulturelle foreninger eller at opsøge en koncert eller et teaterstykke er noget, der er med til at binde men-
nesker sammen og øge livskvaliteten.

Fællesskabet kan i en kulturel sammenhæng både være med til at skabe en ramme – og være med til at 
udfylde den. De mange kulturinstitutioner byder hver dag på mange forskellige typer oplevelser og be-
givenheder, men de er også mulige rammer for andre typer kulturelle fællesskaber, som borgerne selv 
skaber.

Borgerundersøgelser taler deres eget tydelige sprog: Helsingør Kommunes stærke biblioteksvæsen med 
tilstedeværelse ikke alene i Kulturhavnen, men også i Espergærde, Hornbæk og Helsingørs store bolig-
områder er den mest elskede af alle kommunens institutioner. Den giver plads til alle og danner rammen 
om fordybelse, aktiviteter og fællesskaber.

I Helsingør Kommune er der hele tiden nye fællesskaber under udvikling; nogle i organiseret forenings-
form, og andre, der opstår spontant og ud fra et ønske om deltagelse og muligheden for at skabe noget 
sammen. Frivilligheden står stærkt i kommunen, ikke mindst på kulturområdet og er med til at inkludere 
alle slags borgere og række ud mod dem, der ellers ikke deltager i kulturelle aktiviteter. Her er det især de 
unge, der både kan og vil.

Det kulturelle netværk med deltagelse af aktører fra institutioner, organisationer og foreninger har haft 
afgørende betydning for, at Helsingør Kommune har opnået en så stor styrke på kulturområdet.

Nogle typer fællesskaber kræver bestemte rammer, andre blomstrer i uformelle og eksperimenterende 
rum. Helsingør Kommune har mange forskellige typer rammer og byrum – og kulturpolitikken skal sik-
re, at vores rum anvendes til størst mulig glæde for de mange slags kulturelle fællesskaber, der er.

 
Helsingør Kommune skal tilbyde borgerne stærke rammer for fællesskaber.

Helsingør Kommune vil:
• synliggøre og gentænke eksisterende rammer og byrum
• dyrke og støtte kulturelle netværk, foreninger, frivillighed og fællesskaber
• understøtte kulturelle aktiviteter, der udfoldes i utraditionelle rum
• skabe gode rammer for inklusion, medskabelse og samarbejder på kulturområdet 
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2. OPLEVELSER OG BEGIVENHEDER

Oplevelser og begivenheder står centralt, fordi de er med til at definere og udvikle kommunen, styrke 
fællesskab og borgernes tilhørsforhold, tiltrække nye borgere og erhverv og ikke mindst talent - og 
samtidig give særlige tilbud til de mange besøgende. Oplevelser og begivenheder skaber liv og omsæt-
ning.

Helsingør Kommune besluttede for 20 år siden at genoptage den 200 år gamle tradition med at opføre 
Shakespeares Hamlet på Kronborg. Dette er nu blevet en teaterbegivenhed af internationalt format 
med HamletScenens festival ”Shakespeare at Hamlet’s Castle”, der samtidig er afsæt for at kunne mar-
kedsføre Helsingør som ”Home of Hamlet”.

Festivalen er et eksempel på, at kommunens begivenheder bygger på eksisterende værdier og fort-
ællinger og lægger vægt på tilbagevendende begivenheder, der understøtter Helsingørs identitet og 
profil, herunder Ungdomsskolens Musical, Click-festivalen, Words-festivalen, Multikulturel Festival, 
Gadeteaterfestivalen Passage, Elværkets Helsingør-festival, Hammermøllens egnsspil, Sundtoldsmar-
kedet, Kulturnatten og Knejpefestivalen.

Amatører, frivillige og professionelle samarbejder om at skabe kulturlivet i Helsingør - både ved de 
lokale aktiviteter i nærmiljøet og større internationale begivenheder. Også andre kulturelle arenaer 
end Helsingørs gamle bymidte og Kulturhavn er i spil: Hellebæk/Ålsgårde, Tikøb, Espergærde – og 
Hornbæk, som også er i fuld gang med at opbygge en lang række tilbagevendende begivenheder i som-
merperioden til glæde for de mange gæster.

En stor del af oplevelserne i Helsingør Kommune bliver skabt på privat initiativ. Det er i høj grad 
også disse tilbud, som er med til at skabe den levende by. Det drejer sig om alt fra Musikkens Hus i 
Murergade, Jazz-festivalen i Helsingør, kirkerne, optræden i Espergærdecentret, gallerier i Hornbæk, 
koncerter på Scandlines-færgerne og kulturelle arrangementer på Hotel Marienlyst og Konventum.
 
Helsingør Kommune skal være stedet, hvor borgere og besøgende året rundt kan opleve 
begivenheder af høj kvalitet.

 
Helsingør Kommune vil:

• Skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig 
forankring og internationalt format

• Udvikle og konsolidere begivenheder og events med afsæt i Helsingørs autentiske fortællinger
• Styrke koordineringen af arrangementer og begivenheder i Kulturhavnen og hele Helsingør 

Kommune
• Have fokus på at give de unge muligheder for at udvikle kulturelle begivenheder
• Udbygge samarbejdet mellem de kulturelle aktører, erhvervs- og handelslivet samt turistbran-

chen
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3. KULTUR – TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN

Kultur er… en meget stor fiskeskulptur på havnen, det er gadeteaterfestival, det er murmalerier, det er 
byggeværksted i Toldkammeret, liv i havneområderne og meget, meget mere. Kultur er både de aktivi-
teter, der foregår i byrummene – men også byrummene i sig selv.

Indsatsen for at få kulturen til at indgå i folks daglige liv og omgivelser viser sin værdi, når man op-
lever gader og boligområder under Passagefestivalen, lysdykkere i havnen på Kulturnatten, eller når 
nysgerrige borgere stimler sammen om de kunstnere, der udsmykker Helsingørs mure og tunneller.

Helsingør Kommune er beriget med et utal af forskelligartede byrum, og de bliver i stigende grad 
brugt til at demokratisere kulturoplevelser – alle kan opleve dem, alle har lige meget ret til dem.

Denne åbne kultur, der er en integreret del af byrummene, kirkerne, landskabet, boligområderne, 
havnene, udenfor centrum og i lokalsamfundet, anvender og understreger de enkelte steders mulig-
heder, betydning og identitet. Den er med til at gøre byerne og boligområderne mere attraktive og 
interessante, ikke kun for borgerne, men også for de besøgende.

Den viser, at kultur ikke kun opleves ved særlige lejligheder i særlige rum, men er en del af vores 
hverdagsliv og de byrum, vi har til fælles – til lands, til vands og i luften.

Det overraskende møde med kulturen på et uvant sted gør det muligt for mennesker at mødes om 
noget nyt og se byerne og stederne på nye måder – både når man har boet her hele livet, og når man 
er her for første gang.

Når kultur indtager byrummene, skaber det liv, aktiviteter, stolthed og glæde – oppe og nede, ude og 
inde. Og det skal Helsingør Kommune have endnu mere af.

I Helsingør Kommune skal kulturen være til stede i alle slags byrum.

Helsingør Kommune vil:
• Udvikle og udbrede kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen
• Arbejde for at kulturinstitutionerne tør eksperimentere og samarbejde uden for egne rammer 

og rum
• Sørge for kunst og kultur i det offentlige rum i samarbejde med andre parter
• Udfolde det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter
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4. HELSINGØR I VERDEN – VERDEN I HELSINGØR

Helsingør Kommune er en del af verden og har altid haft verden tæt på. Erik af Pommern indførte 
Sundtolden, som bragte velstand og nationaliteter fra hele verden til byen. Elsinore og Kronborg var 
sikkert allerede internationalt kendt, da Shakespeare skrev ”Hamlet”. Da industrialiseringen kom til 
Helsingør, skabte Helsingør Skibsværft skibe, som har sejlet på alle verdenshavene.

Udsigten fra Helsingør og den livlige færgefart minder hver dag om nærheden til Helsingborg og Sveri-
ge, og at kommunen er en del af Øresundsregionen. Samarbejdet Helsingør-Helsingborg er den vigtige 
nordlige akse i Øresunds-samarbejdet - og en afgørende faktor i at skabe en bred folkelig integration 
på tværs af sundet. Det kulturelle møde starter med børnene – et af de stærkest funderede samarbejder 
finder sted inden for skole og kultur.

Der kommer stadig mange gæster til Helsingør fra Helsingborg og Skåne. Med den nye stærke kul-
turelle profil, de mange attraktioner af internationalt format og en by rig på historie og oplevelser er 
grunden lagt for det stadigt voksende antal turister fra hele verden.

Udviklingen af kulturlivet i Helsingør Kommune bygger også på dette internationale udsyn og ønsket 
om at knytte internationale kontakter og skabe kunstneriske samarbejdsprojekter. De kulturelle aktø-
rer – både institutioner og foreninger - indgår i et vidt forgrenet internationalt kredsløb og bidrager til 
at løfte kvaliteten i den kulturelle smeltedigel. Arbejdet med at gøre Helsingør Kommune til friby for 
en forfulgt kunstner understøtter denne ambition og understreger kommunens brand som en interna-
tional medspiller på kulturområdet. Samtidig udvikles mulighederne for at indgå i partnerskaber, som 
kan tiltrække national og international finansiering.

Helsingør huser tre store og kunstnerisk betydningsfulde internationale festivaler, der samtidig er 
stærkt lokalt forankrede: ”Shakespeare at Hamlet’s Castle”, som på afgørende vis er med til at videre-
bringe budskabet ”Elsinore – Home of Hamlet”. ”Passage – international gadeteaterfestival”, som er 
med til at iscenesætte byrum i Helsingør og andre steder i kommunen og markere Helsingør som en 
levende by. ”Click Festivalen”, som samler de nyeste kunstneriske udtryk inden for kunst og teknologi 
og planter Helsingør Kommune som en central spiller på den internationale arena.

Verden er en del af Helsingør Kommunes DNA – også med over 100 forskellige nationaliteter - med de 
ressourcer og den mangfoldighed, det giver.
 
Helsingør Kommunes kulturliv skal bygge på internationalt udsyn og samarbejde.

Helsingør Kommune vil:
• Understøtte kulturaktører i at skabe, udvikle og rodfæste internationale begivenheder
• Udvikle kultursamarbejdet med Helsingborg og Øresundsregionen
• Involvere borgere på tværs af kulturelle baggrunde i udvikling og afholdelse af kulturelle begi-

venheder
• Skabe et tæt samarbejde mellem kultur og turisme
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5. HELSINGØRS HISTORIER – KULTURARVEN

Kulturarv er alt det, tidligere generationer har skabt og foræret os – både i form af bygningskultur, 
tanker og kulturelle traditioner. Helt centralt ved indsejlingen til Øresund og Østersøen ligger et styk-
ke verdensarv i form af det storslåede renæssanceslot Kronborg med enorm symbolsk betydning både 
nationalt og internationalt.

Derfor er kulturarven også en del af vores identitet - Helsingør Kommune er fyldt med historie fra 
Sundtolden til knejperne, fra Gurre til Hammermøllen, fra Hamlet til Holger. Kulturarven er en inte-
greret del af Helsingørs udvikling og hverdag. Helsingør Kommunes museer og mange andre kulturin-
stitutioner, organisationer og frivillige foreninger arbejder med at værne om og formidle kulturarven, 
men også gentænke den i form af nye fortællinger og formidlingsformer.

Helsingør Kommune har mange fredede bygninger primært i Helsingør og Hellebæk. Bygningskultu-
ren er en integreret del af den lokale identitet og er vidnesbyrd om den fælles nationale historie.

Arbejdet med at bevare og formidle kulturlandskabet omkring betydningsfulde steder som Flynde-
rupgård og Hammermøllen varetages af både kommunale institutioner og et stærkt foreningsliv - og 
er et kæmpe aktiv for kommunen.

I Helsingør Kommune er kulturarven under stadig forandring og genformulering. Hver generation 
kan etablere en egen forståelse af, hvad kulturarv er, hvad den betyder – og hvad den skal bruges til. 
Det er vores historie, og vi skal hele tiden finde nye måder at bruge den på, så den bliver forholdt til 
nutiden og taget med ind i fremtiden. Danmarks Tekniske Museum rummer en skatkiste af tekniske 
frembringelser og er med til at udfordre børn og unge til teknologisk nytænkning og innovation.

Kulturarven skal pege både tilbage og fremad – den skal bruges af os alle sammen, når vi i nutiden 
tolker den og fører den videre. Kulturpromenaden, der etableres i 2016, er et eksempel på, hvordan vi 
kan få gjort de fortællinger, der både er indlejret i bygningskulturen og i stedernes historie, levende 
og synlige for både borgere og besøgende.

Kulturhavn Kronborg er et eksempel på et historisk område, der rummer ikoniske fortællinger fra 
middelalder til industritiden – fortællinger som gør, at havneområdet både favner Helsingørs fortid 
og fremtid. Den maritime dimension er markant i Helsingør og er den stærke autentiske baggrund for 
det berømmede nye Museet for Søfart.

I Helsingør Kommune skal kulturarven være synlig – og den skal bruges i hverdagen.

Helsingør Kommune vil:
• Arbejde på, at kulturarven er en aktiv, synlig og integreret del af dagligdagen
• Bevare, anvende og udvikle bygningskulturen og væsentlige kulturmiljøer i kommunen
• Understøtte et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger og borgere
• Sikre rammer for kulturarvssamarbejder på tværs af kommune- og landegrænser
• Udvikle nye måder at formidle kulturarven og Helsingørs historier på
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6. BØRNENES KULTUR

Børn skal kunne lege og udfolde sig aktivt og kreativt, og kunst og kultur skal være en del af hverdagen 
lige fra vuggestuealderen. I Helsingør Kommune skal børn have mulighed for at dykke ned i musik, 
teater, litteratur, dans, billedkunst og alt det ind imellem, fordi kunst og kultur stimulerer den enkeltes 
nysgerrighed og skaber dialog, refleksion og nye fællesskaber.

Børn skal opleve koncerter, biblioteksbesøg, teaterforestillinger, forfatterbesøg og læringsforløb med 
professionelle kunstnere. Samtlige klasser i kommunens folkeskoler skal tilbydes kunstneriske forløb, 
der knytter sig til forskellige fag og tværfaglige læringsmiljøer og læringstilgange med rum til leg, fan-
tasi, og fordybelse.

Alle børn skal introduceres til kunst og kultur tidligt, så det falder dem naturligt selv at opsøge og an-
vende de mange kulturelle muligheder, Helsingør Kommune byder på.

Børns legekultur, eventyrlyst og egne initiativer skal understøttes gennem aktiviteter og events for 
børn og børnefamilier. Børnefamilierne skal kunne gå på opdagelse i den fælles kulturarv og Helsingør 
Kommunes mange fortællinger – og de skal kunne udfolde sig sammen med andre børn og familier på 
blandt andet folkebiblioteket, museerne, Kulturværftet og i Børnekulturcentret i Toldkammeret - både 
til hverdag, i weekender og ferier.
 
I Helsingør Kommune skal alle børn kunne møde kunsten og kulturen.

 
Helsingør Kommune vil:

• Være kendt nationalt og internationalt for en aktiv og fremsynet børnekultur
• Arbejde for at alle børn i daginstitutionerne møder kunst og kultur
• Tilbyde alle klassetrin i kommunen læring gennem kunst og kultur
• Sikre og understøtte børns egne legekulturer – også i det offentlige rum
• Styrke kulturindsatsen over for børnefamilier
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7. EKSPERIMENTER OG TALENTER

I Helsingør Kommune afprøves nye former for samarbejde indenfor kunst og kultur hele tiden. Sam-
arbejder mellem kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv skaber nye 
måder at arbejde på for alle parter - men også nye måder at se og møde verden og os selv på.

Der eksisterer allerede gode rammer for kulturelle ’laboratorier’ på Kulturværftet, ved Kulturhavnen 
og i Værftshallerne, hvor der eksperimenteres og udvikles. Eksperimenterne skal også udbredes til 
andre steder i kommunen; i lokalmiljøer, i naturen, ved vandet og i det offentlige rum.

Laboratorietanken indeholder både plads til læring og det legende. Ved at styrke samarbejdet mellem 
foreninger, kultur- og uddannelsesinstitutioner skabes der grobund for nye mulige kulturprojekter 
samt innovative uddannelsestilbud, der gør kommunen interessant for både unge borgere og samar-
bejdspartnere. Med kulturen som afsæt for iværksætteri, igangsættes en udvikling, der både fungerer 
som en vækst-driver og en måde at tiltrække flere innovationsmiljøer på.

Midlertidige kunstprojekter i byrummene kan være med til at åbne borgernes øjne for deres by på nye 
måder, og unges eksperimenter med nye kunst- og kulturformer skal i stigende grad gøre Helsingør 
Kommune til et attraktivt sted for den voksende gruppe af kulturelle entreprenører.

Helsingør Kommunes store gruppe af talentfulde og kreative unge skal støttes i deres arbejde, både 
via professionelle talentudviklingsindsatser på eksempelvis Musikskolen og Ungdomsskolen, men 
også ved at give dem plads, anerkendelse og muligheder på de kulturelle scener.

I Helsingør Kommune skal kulturelle eksperimenter og talenter have plads til at udfol-
de sig.

Helsingør Kommune vil:
• Styrke læringsindsatsen på kulturområdet via samarbejder med videns- og uddannelsesinsti-

tutioner
• Udvikle miljøet for innovative kulturelle eksperimenter
• Støtte talentfulde unges kulturelle initiativer og udvikling
• Understøtte kulturaktører, der indgår i nye samarbejder og fornyer de kulturelle udtryk
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8. SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Helsingør Kommunes mange kulturelle tilbud skal være synlige og tilgængelige. Store og små begiven-
heder skal være synlige både i og uden for kommunen – og de skal være og gøres tilgængelige for flest 
mulige borgere og besøgende. Der skal arbejdes med kommunikation til mange forskellige målgrupper 
på mange forskellige mediemæssige platforme.

Det kulturelle indhold er stærkt nok til at bære ambitionen om at få budskaberne ud både lokalt, nati-
onalt og internationalt.

Derfor skal samarbejdet mellem de relevante centre i kommunen, kulturaktørerne, turisme- og de-
stinationsaktørerne, erhvervsliv og detailhandel styrkes og professionaliseres yderligere, så de gode 
historier bliver formidlet klart og tydeligt.

Det skal være nemt for alle at finde oplysninger om kulturlivet – og det styrkes ved koordinering, dan-
nelse af værdikæder og en fokuseret kommunikation, der arbejder med geografiske niveauer fra lokale 
til internationale perspektiver, målgrupper og interessefællesskaber.

Tilgængelighed betyder også fysisk tilgængelighed: Det skal være nemt også for ældre borgere og bor-
gere med handicap at kunne deltage aktivt i kulturlivet.

Borgerne i Helsingør Kommune skal i højere grad involveres i synliggørelsen af vores egen by og være 
medafsendere af budskabet om kulturlivet. Nye måder at arbejde med synlighed, formidling og kom-
munikation på alternative måder i det offentlige rum skal afprøves og muliggøre det tilfældige og over-
raskende møde, der kan tiltrække nye brugere.
 
Helsingørs Kommunes unikke kulturtilbud skal gøre endnu mere kendte  
- i verden og for borgerne.

Helsingør Kommune vil:
• Styrke kommunikation og markedsføring via bedre samarbejde mellem aktørerne
• Anvende det offentlige rum til at synliggøre kulturelle arrangementer, også ved at inddrage 

borgerne som ambassadører
• Fremhæve de tre store fortællinger i det offentlige rum: Sundtoldstiden, Hamlet og Værftshi-

storien
• Sikre, at de kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle, også ældre og handicappede borgere


