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Kulturministeriets arrangementer på AFUK Produktionsskolen 

 

Kulturministeriet har afholdt fem arrangementer på AFUK Produktionsskolen. 

AFUK Produktionsskolen er en blandt flere selvejende institutioner, der indgår i 

fællesskabet Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK), der består af en række 

selvstændige skoler og foreninger: AFUK Produktionsskolen, AFUK Daghøjskolen 

samt foreningerne Ørkenfortet, Innercirq og Professionelle Artister i København 

(PAK).  

 

AFUK’s skoler og foreninger er selvejende institutioner og har hver især en selv-

stændig ledelse og bestyrelse. 

 

Uffe Elbæk sad bestyrelsen for AFUKs produktionsskole som menigt medlem i pe-

rioden 2008-2011. 

 

Kulturministerens registrerede partner blev ansat som skolesekretær/ kommuni-

kationsmedarbejder på AFUKs produktionsskole pr. 1. maj 2012 i en ikke-ledende 

stilling.  

 

Kulturministeren har siden sin tiltrædelse i oktober 2011 afholdt ca. 20 arrange-

menter i eksterne lokaliteter, heraf er fem afholdt på AFUK, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Arrangementer på AFUKs Produktionsskole i perioden 2011-2012  

Arrangement Kuvertpris Lokaleleje Artister 

Middag med Kulturudvalget  

15/12. 2011 

(25 pers) 500 kr. 12.500 kr. 7.500 kr. 

Middag med Team Culture 

27/2. 2012 

(18 pers.) 600 kr. 10.000 kr. 6.000 kr. 

Kultur på kanten 

8/5. 2012 

(Ca. 80 pers.)  5.000 kr.  

Middag under EU-

Sportsdirektørmøde 

31/5. 2012 

(80 pers) 600 kr. 12.500 kr. 10.000 kr. 

Kultur på Kanten 

21/8. 2012 

(Ca. 80 pers.)  10.500 kr.  

Note: Samtlige priser er ekskl. moms. 

 

Lokaleleje dækker endvidere udgifter til servering, rigning til luftakrobatik samt 

lys og lyd. 
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Side 2 

Artister dækker endvidere udgifter til musiker. 

 

Til arrangementerne d. 8. maj 2012 og 21. august 2012 var der også optræden, men 

det er ikke faktureret særskilt. 

 

Beslutningen om alle fem arrangementer er truffet af kulturministeren. 

 

I det følgende vil der kort blive redegjort for indholdet af de fem arrangementer, 

herunder formål og deltagerkreds. 

 

Middag med Kulturudvalget d. 15. december 2011 

Der er tradition for at kulturministeren en gang om året afholder en middag for 

kulturudvalgets medlemmer samt de embedsmænd, der har tilknytning til udval-

gets arbejde. 

 

Arrangementet d. 15. december 2011 blev afholdt på AFUK, fordi kulturministeren 

ønskede at vise det nyvalgte kulturudvalg en utraditionel side af det danske kul-

turliv samt et eksempel på ny-cirkus-arbejdet i Danmark. 

 

Arrangementet omfattede en introduktion til artistuddannelserne samt en middag, 

hvor der under middagen blev præsenteret forskellige artistnumre. 

 

Middag med Team Culture d. 27. februar 2011 

Kulturministeren og EU-kommissær Androulla Vassiliou tog i forbindelse med det 

danske EU-formandskab initiativ til Team Culture, som havde til formål at tage ud 

i Europa for at finde gode eksempler på kunst, der gjorde en forskel i en krisetid. 

 

Team Culture bestod af 11 europæiske kulturpersonligheder, der udstråler hele 

den nødvendige mangfoldighed inden for personlige og professionelle erfaringer. 

Det var et slags kulturelt eliteteam. Blandt deltagerne var blandt andet Josephine 

Green (Beyond20: 21st century stories, tidligere leder af Trends & Strategi hos 

Phillips Design), Neil MacGregor (direktør for British Museum) og Peter Schneider 

(forfatter, debattør). 

 

Projektet blev indledt med 1½ dages konference ultimo februar 2012 i København, 

hvor var man i løbet af dagen var på Carlsberg, The Carlsberg Honorary Resi-

dence, og hvor aftenen blev tilbragt på AFUK.  

 

Team Culture præsenterede deres resultater på en stor konference i Bruxelles den 

6. juni 2012, hvor en kreds af beslutningstagere, medlemmer af Europa-

Parlamentet og flere europæiske kulturministre deltog. Konferencen i Bruxelles 

var samfinansieret med kommissionen. Dagen bød på i alt 11 oplæg fra medlem-

merne af Team Culture samt intensive rundbordsdiskussioner og debatpaneler. 

Kulturministeren var vært, men arrangementet fandt sted i samarbejde med EU-

kommissionen. 

 

Team Culture havde til formål at tænke nye og kreative idéer omkring kunst og 

kultur i en krisetid. AFUK er et eksempel på et kunstnerisk udtryk, nemlig ny-

cirkus, som har et reelt potentiale for at blive et markant vækstområde inden for 
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oplevelsesøkonomien. Ny-cirkus er blevet et væsentligt kultureksportområde i en 

række lande i Europa og resten af verden. Mest markant har succesen været i Ca-

nada, hvor ny-cirkus er den største enkelte ’kultureksport-vare’. AFUK var således 

et godt eksempel og en god inspirator for mødet i Team Culture. 

 

Sportsdirektørmøde d. 31. maj 2012 
Kulturministeriet afholdt 31. maj-1. juni 2012 et uformelt møde for sportsdirektø-

rerne i EU – dvs. de sportsansvarlige embedsmænd i de 27 EU-lande samt Norge. 

Endvidere deltog på førstedagen af mødet en repræsentant fra Europarådet samt 

repræsentanter fra en række internationale idrætsorganisationer. Den faglige del 

af mødet blev afholdt i Eigtveds Pakhus, jf. de retningslinier, der var udstukket for 

formandskabet. 

 

Der er en langvarig tradition for, at det respektive EU-formandskab afholder et 

uformelt sportsdirektørmøde, hvor der er mulighed for at drøfte prioriterede 

sportsrelaterede spørgsmål dels i en bredere kreds med input fra relevante interes-

senter dels snævert i EU-kredsen. 

 

Der er tradition for, at der under sportsdirektørmøderne er et middagsarrange-

ment, og at der i tilknytning hertil er en social event – typisk med et sports-

/bevægelsesrelateret element. Det varierer, om middagene er formelle eller afhol-

des i mere afslappende former. Fx blev var der i forbindelse med sportsdirektørmø-

det på Cypern den 29.-30. november 2012 afholdt bueskydning umiddelbart før 

middagen. Under det polske formandskab var der besøg på fodboldstadion i 

Gdansk, og der var straffesparkskonkurrence for de deltagende lande, kommissæ-

ren osv., herunder med en berømt polsk målmand i målet. 

 

I forbindelse med det danske sportsdirektørmøde var der et tæt fagligt program. 

Det syntes derfor nærliggende at lave en event, der kunne ske i umiddelbar til-

knytning til middagen bl.a. af hensyn til at undgå ekstra transporttid. Herudover 

var der et ønske om at man kunne kombinere noget knap så formelt med noget 

særegent i forhold til bevægelse.  

 

Under den brede konference, der blev afholdt i fællesskab mellem Kulturministeri-

et samt en række danske idrætsorganisationer tidligere under formandskabet 

(SportVision 2012) var der f.eks. en kort opvisning af DGI’s verdenshold. Ud fra en 

samlet betragtning fandt ministeriet, at AFUK ville være det sted, der bedst kunne 

forene kravene om en middag på et passende niveau samt opvisning under midda-

gen af AFUKs artister, som viser bevægelse på en anden måde end den, der er 

kendt i den etablerede europæiske sportsverden. 

 

Der var begejstring blandt deltagerne, og Kulturministeriet modtog stor ros fra 

deltagerne over sportsdirektørmødet som helhed, herunder både den faglige del 

samt middagen/underholdningen på AFUK.  

 
Kultur på Kanten d. 8. maj 2012 og d. 21. august 2012 

Hvert kvartal afholder kulturminister Uffe Elbæk ”Kultur på Kanten” – et offent-

ligt tilgængeligt debatmøde om kulturpolitiske emner. 
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Ideen er at skabe et åbent og uformelt debatforum til gensidig inspiration. Gæster-

ne består af en blanding af inviterede kulturpersonligheder, studerende og den 

brede offentlighed. Kulturminister Uffe Elbæk er vært og deltager i en paneldi-

skussion, og svarer sammen med panelet på spørgsmål fra salen.  

 

Hvert Kultur på Kanten arrangement livestreames på selve aftenen og kan efter-

følgende opleves som video på www.kum.dk, eller på Kulturministeriets youtube-

kanal. Der er gratis adgang for offentligheden, men tilmelding er påkrævet af hen-

syn til plads. 

 

Kulturministeriet inviterer kulturpersonligheder til at deltage i debatten, og der 

har ved arrangementerne desuden været forskellige kunstneriske indslag. 

 

Det var planlagt, at alle arrangementer skulle afholdes på Plaza Hotel. To uger 

forud for det andet arrangement aflyser Plaza med henvisning til, at de ikke læn-

gere ønsker at huse offentlige arrangementer. 

 

De to næste arrangementer henlægges herefter til AFUK.  

 

Det sidst afholdte Kultur på Kanten-arrangement foregik på Filmskolen d. 21. no-

vember 2012. 

 

Oversigt over samtlige Kultur på Kanten- arrangementer: 

 

Kultur på Kanten #1 

"Hvordan kunst og kultur kan bidrage med håb og opdrift i den nuværende krise".  

Panel: Kulturminister Uffe Elbæk, Uffe Elbæk, musiker Simon Kvamm og forfat-

ter/journalist Bettina Heltberg. 

Arrangementet blev afviklet den 7. februar 2012 kl. 19 på Library Bar på Copen-

hagen Plaza i København. 

 

Kultur på Kanten #2 

"Hvor blev utopierne af?".  

Panel: Kulturminister Uffe Elbæk, billedkunstner John Kørner og skuespiller Brit-

ta Lillesøe. Arrangementet blev afviklet den 8. maj kl. 19.00 i AFUK's lokaler på 

Vesterbro.  

 

Kultur på kanten #3 

"Del eller dø? – kunstnernes nye digitale muligheder”.  

Panel: Kulturminister Uffe Elbæk, forfatter Merete Pryds Helle og redaktør af mu-

siktjensten WiMP Thor Martin Jensen. Arrangementet blev afviklet tirsdag d. 21. 

august kl. 19-21 i AFUKs lokaler på Vesterbro i København. 

 

Kultur på kanten #4 

"Del eller dø 2 – Filmbranchens nye digitale virkelighed".  

Panel: Kulturminister Uffe Elbæk, producent for Copenhagen Bombay Sarita Chri-

stensen, dokumentarfilminstruktør Michael Noer og kulturkonsulent Jesper Bay. 

Arrangementet blev afviklet onsdag den 21. november kl. 19-22, på Den Danske 

Filmskole i København. 


