
- AARHUS 2017-
LET’S RETHINK



Et kulturel projekt af internationalt format

Tildeles to byer i EU hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Udstillinger, koncerter, forestillinger og events, i både byer og regioner i løbet af 

et helt år.

Hvad er en Europæisk Kulturhovedstad?



2008-2012



Aarhus 2017 viser vores 

evne til at udvikle os selv 

og vores samfund ved at 

bruge kunst og kultur til at 

gentænke morgendagens 

udfordringer





Støtte fra hele regionen

Alle 19 kommuner og Region Midtjylland bakker op om projektet



Finansiering og Fundraising

Indtægter (2013-18): 420 mio. kr.

Finansiering:

• De 19 kommuner i regionen – 157 mio. kr.

• Region Midtjylland – 54 mio. kr. 

• Den danske stat – 129 mio. kr.

• Fundraising – 80 mio. kr.



LIVERPOOL

Europæisk Kulturhovedstad i 2008 

- siden har byen oplevet stor økonomisk vækst



2017 - Sekretariatet



Hvad skal der ske?
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European Capital of culture aarhus 2017  13

• FOR EKSEMPEL…

• Susanne Bier Trilogi – en ballet, en opera og en musical baseret på 'Elsker 

dig for evigt', 'Brødre’ og ‘Efter Brylluppet‘. Arrangeret af Musikhuset 

Aarhus, Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester. 

• Aarhus Symfoniorkester - ‘Symphonic Residencies’ – fire værker, der 

fortæller Europas historie og involverer musikere fra de 28 EU-lande.
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Hvordan kommer 
man med?
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• KULTURRINGEN 2017: ”VI VIL VISE HELE 
HERLIGHEDEN”

• GENTÆNK LANDSBYEN

• UDNYTTE ANLEDNINGEN

• BLIV FRIVILLIG



Frivillige



Gennem et ambitiøst Frivillighedsprogram vil vi:

• Øge engagementet og styrke interessen.
• Forankre Kulturhovedstadsprojektet som vores projekt blandt borgerne
• Vise, at den frivillige indsats kan gøre en markant forskel for en event
• Bidrage til frivilligprogrammer ved fremtidige Europæiske Kulturhovedstæder



Karaktertræk ved Frivillighedsprogrammet 

• Vi har styr på processerne gennem online værktøjer og tæt kontakt 
og dialog med de frivillige

• Let’s ReThink – vi vil gentænke aspekter af arbejdet med de frivillige, 
og hvilke opgaver de frivillige involveres i

• De frivillige har en god, værdig, inspirerende og kompetencegivende 
oplevelse som ReThinker

• Vi vil aktivt opsøge både brede og specifikke målgrupper



Vi kalder de frivillige for:

ReThinkers

• Ambassadører
• Event-frivillige
• Velkomst-team

What’s in it for me?

• Fællesskab og involvering
• ”Feel Special Events”
• Forplejning
• Information
• Diplom



Det nye system Venma:



Efter 2017…

• Der er rekrutteret nye frivillige
• Der er skabt nye måder at være frivillig på
• Det er blevet endnu bedre at være frivillig og frivilligaktør
• Frivillig tænketank, hvor man fører viden og erfaring videre


