Det generelle billede af ”kulturtilstanden” i Farum indikerer, at
der er tale om en fritidsorienteret
kulturpraksis (domæner eller aktivitetstyper), som i næste lag (aktiviteter) også er rettet mod kommunens borgere (som deltagere
og/eller som tilskuere). Og frem
for alt fremstår kulturaktiviteterne
som meget organiserede.

Case: FARUM - værdikæden
Spørgeskemaets anden del omhandler, hvordan kulturaktørerne beskriver deres aktivitet ift. Værdikæden. Dvs. hvor stor en del af
deres aktiviteten, de mener, ligger
i bestemte faser af kulturproduktionen (værdikæden):

Som det ses af nedenstående
”billede”, fordeler alle
kulturaktiviteter sig meget
ensartet i et værdikæde perspektiv.
Der er en høj vægtning af
skabende, formidlende og
træningsaktiviteter, mens der er
ingen eller meget lav aktivitet
inden for promovering/marketing,
dokumentation og finansiering.

hvor innovation i forhold til denne
ramme ikke er nødvendig. Altså en
yderligere understøttelse af billedet af kulturaktiviteter som indkapslet i en ”institutionaliseret”
struktur. Hvis denne tilstandsbeskrivelse holder efter en bredere
kortlægning ved
anvendelse af
Spørgeskemaet,
omfattende også de
kreative virksomheder i kommunen,
vil der være en
interessant kobling
til f.eks. de endelige
resultater af interviewundersøgelsen
med unge uden for
de etablerede tilbud
(som er omtalt på
side 2). Ligesom der
vil være interessante
muligheder for at drøfte med
institutioner, virk-somheder og
foreninger, hvordan de dels kan
forstærke deres evne til at tiltrække
og give plads til ”skæve” kreative
aktiviteter. Og dels kan styrke deres
dokumentation af, hvad de laver og
kan lave. Bl.a. i forhold til en debat
om, hvordan aktiviteter finansieres
og på hvilket grundlag.

Dette kunne indikere, at der er tale
om en lukket praksis (system),
hvor man virker i forhold til en
fast ramme/miljø/segmenter – og

I denne debat vil det også naturligt
måtte indgå, hvad der er lokalgruppers og -områdets kulturbehov
og ønsker.

I denne forbindelse er det igen
vigtigt at pege på, at der i
besvarelsen af Spørgeskemaet i
denne pilotfase ikke er medtaget
erhvervsvirksomheder, hvilket vil
kunne ændre billedet noget.
Det givne datagrundlag peger i
Spørgeskemaet på, at de kreative
aktører i Farum kan findes i de
organiserede kulturaktiviteter,
men at der til gengæld ikke er
meget kendt kulturaktivitet uden
for sådanne institutionaliserede
rammer, der er skabt af eller med
støtte fra kommunen.
Derfor kunne en strategisk
overvejelse for kommunen være,
hvordan man kan understøtte ”frie
kreative aktører”, der ikke først
skal integreres i den eksisterende,
kommunalt støttede fritids– og
underholdningskultur i området.
Det kan der siges noget mere
kvalificeret om når Spørgeskemakortlægningen gennemføres igen
med erfaringsjusteringerne fra
pilotfasen.
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