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Kære partnere,

Som I har bemærket har efterårets arbejde i vores tænketank om
kompetenceudvikling i kulturplanlægning over sundet, udmyntet sig i, at projektet i
efteråret 2006 udbyder et mastermodul i kulturplanlægning i samarbejde med Lunds
Universitet og Roskilde Universitetscenter. Uddannelsen: ”Kulturkortlægning og
Kreativitet som Motor i Kommunal og Regional udvikling”, er led i en fleksibel
master, hvor det første modul tages på RUC og de efterfølgende moduler kan tages på
RUC eller på andre, herunder svenske uddannelsesinstitutioner i regionen.
Du kan læse mere om tilbuddet på hjemmesiden: www.kulturplan-
oresund.dk/mastermodul.

Samtidig organiserer projektet en konference i kulturplanlægning den 24. maj
2006 i Eigtved’s pakhus i København. Konferencen tager udgangspunkt omkring
temaet: hvordan kommuner og regioner med kultur og kreativitet som værktøj ruster
sig til fremtidens konkurrence om borgere, virksomheder og velfærd.
Du kan læse mere om konferencen på hjemmesiden: www.kulturplan-
oresund.dk/konference.

Som en del af forarbejdet til konferencen inviterer vi til, at hver enkelt partner ser en
mulighed i at promovere deres erfaringer og visioner om kulturplanlægning via en
stand på konferencen.

I april måned vil vi i samarbejde med den enkelte interesserede partner udvikle
koncepter til disse præsentationer, som i første omgang vil blive præsenteret på
partnerworkshop i Malmø den 27. april 2006.

Endvidere vil vi på partnerworkshop den 27. april foretage første del af den evaluering
af spørgeskemaundersøgelsen i Malmø og Farum, vi aftalte i efteråret.
Henrik Haubro vil stå for denne del af spørgeskemaevalueringen, som efterfølgende vil
blive fulgt op af 2. del af spørgeskemaevalueringen på partnerworkshop den 23.
maj. 2006, hvor både, Henrik, Colin Mercer og Stephanie deltager.
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Vi sender senere tilbage om præcis tid og sted for de nævnte datoer (27. april og 23.
maj 2006).

Vi foreslår, at de interesserede partnere allerede nu foruden de nævnte datoer (27.
april, 23. og 24. maj 2006) reserverer 2 dage i april til forberedelse af jeres stand.

Vi vil i løbet af denne uge kontakte de enkelte partnere herom.

Venlig hilsen

Henrik Sparre-Ulrich

Projektleder
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