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Kulturpolitik Næstved

TAK TIL POLITIKKENS 
BIDRAGYDERE
Udformning af kulturpolitikken har været undervejs 
i en lang proces, hvor borgere og kulturaktører har 
bidraget med kritik, refleksioner og forslag. 

Det er sket ved dialogmøder rundt i kommunen, 
høringsmøde, høringssvar, kommentarer på kommu-
nens blog og facebook-side, samt ved interne tem-
amøder og workshops i Næstved Kommune. 

Der skal lyde en tak til mange forskellige aktører, 
som tålmodigt har deltaget i processen og bidraget 
til politikkens udformning. 

KONTAKTOPLYSNINGER 
Center for kultur og borgerservice
Jernbanegade 12
4700 Næstved
Telefon: +45 5588 3020 
 
E-mail: ckb@naestved.dk
www.naestved.dk

Museum Sydøstdanmark
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Kulturpolitk Næstved

I Næstved Kommune ønsker vi et stærkt og leven-
de kulturliv, som både beriger borgerne og er en 
væsentlig drivkraft i udvikling af kommunen. 
Vi ønsker en kommune, hvor alle har mulighed for at 
blive beriget af kulturelle oplevelser, hvor man kan 
opsøge viden og dannelse, udvikle kunstneriske 
talenter og indgå i fællesskaber. 

Vi vil investere i kulturen, fordi vi tror på, at kunst og 
kultur skaber værdi for både den enkelte borger og 
for fællesskabet. 

Et levende og stærkt kulturliv er også med til at 
styrke andre områder som turisme, bosætning, 
erhvervsliv og udvikling af lokalsamfund. Det er et 
vigtigt omdrejningspunkt i denne kulturpolitik, som 
skal bidrage til at udvikle kulturlivet og Næstved 
Kommune de kommende år. 

Næstved Kommunes satsning på Holmegaard Værk 
er et godt eksempel på kulturpolitikkens ambition. 
Fordi det bliver muligt med denne attraktion at sætte 
nye standarder for kulturens rolle i samfundet. 

Med Holmegaard Værk skaber vi en kulturel smel-
tedigel, hvor uddannelse, forskning, formidling, 
kunsthåndværk, design og historie går hånd i hånd 
med udvikling af erhvervsliv og lokalsamfund. Dette 
brede samfundsmæssige sigte vil vi med kulturpoli-
tikken gerne folde ud på andre områder i kulturlivet.  
  
Holmegaard Værk bliver realiseret, fordi Byrådet i 
Næstved Kommune har valgt at investere i kulturen. 
Men også fordi en række fonde tror på visionerne og 
bidrager med afgørende økonomisk støtte. Sådan vil 
det også være med andre større satsninger inden for 
rammerne af kulturpolitikken: Kommunen kan levere 
et grundlæggende tilskud, men andre dele af sam-
fundet, som fonde, stat og private, må også bidrage, 
hvis vi skal indfri ambitionerne. 

Kommunen og andre aktører kan igangsætte og 
støtte nye initiativer på kulturområdet, men det skal 
tilstræbes, at nye tiltag på længere sigt opbygger 
en bæredygtig økonomi, så de bliver helt eller delvis 
selvbærende. 

Jo flere der kan være med til at løfte kulturlivet i 
Næstved Kommune i fællesskab, des stærkere og 
mere livskraftigt kan det blive. Derfor er der behov 
for bredt samarbejde og løft i fælles flok, så vi kan 
høste gevinsterne i det fællesskab en kommune er.

Kulturlivet i Næstved Kommune skal være et centralt 
politikområde, som bidrager til at styrke andre områ-
der og selv bliver styrket af tværgående samarbejde. 
Kulturpolitikken skal sætte fornyet fokus på kultu-
rens betydning for Næstved Kommunes udvikling.

Kulturpolitikken er derfor en invitation til byråd, 
borgere, kulturaktører og andre parter i Næstved 
Kommune om at samarbejde på tværs for at skabe 
et stærkt kulturliv, der beriger mennesker og ud-
vikler vores kommune, så det giver genlyd ud over 
kommunegrænsen.

Fælles om et stærkt kulturliv

Med venlig hilsen
Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune, 
August 2018
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Kulturpolitik Næstved

Kulturpolitikken har fire overordnede fokusområder, som bidrager til at sætte 
rammer og retning for kommunens udvikling i de kommende år:

•  Styrke Næstveds rolle som kulturhovedstad
•  Styrke kultur i lokalområder 
•  Kunst og kultur skal skabe mere relevans for flere 
•  Kulturen bidrager til kommunens udvikling

På de følgende sider er fokusområderne udfoldet, og under hvert fokusområde 
er der opstillet en række indsatsområder, som Kultur- og Demokratiudvalget 
kan prioritere at aktivere i forskellig grad.

Under hvert indsatsområde findes der forslag til initiativer. 
Disse er samlet i kulturpolitikkens handlingsplan.

Politikkens fokusområder

Holmegaard Værk
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Kulturpolitk Næstved

Næstved kommune er den største i areal på Sjæl-
land, og centerbyen Næstved er Sydsjællands ho-
vedstad. Kulturpolitikken skal sætte rammerne for at 
sikre og udvikle levende kulturliv i kommunens lokal-
områder, og samtidig er det ambitionen at konsolide-
re og udvikle Næstved by som en kulturhovedstad, 
der er fyrtårn for hele kommunen.

Kulturlivet i Næstved skal grundlæggende tilbyde en 
mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser, som er 
attraktive for kommunens borgere og som også spil-
ler en rolle for potentiel bosætning. 

Samtidig skal der skabes bedre muligheder for at 
udvikle og konsolidere større kulturelle begivenhe-
der, der også har kvalitet til at tiltrække besøgende 
fra andre kommuner. Det skal prioriteres at støtte 
medfinansiering af større kulturelle begivenheder og 
aktiviteter, der understøtter Næstved som kulturho-
vedstad. 

Kulturpolitikken skal både sikre en stærk ”hverdags-
kultur” for børn, unge og voksne samt understøtte 
større begivenheder i løbet af året. Politikken skal 
motivere til øget samarbejde om disse formål.   

AFSÆT I STYRKEPOSITIONER
Ambitionen om Næstved som kulturhovedstad og 
fyrtårn tager blandt andet afsæt i en række eksiste-
rende styrkepositioner og kvaliteter, som er særli-
ge for Næstved og omegn. Med Det Ny Holmegaard 
udvikler Museum Sydøstdanmark og Næstved Kom-

mune de kommende år en helt unik attraktion i det 
historiske miljø omkring Danmarks eneste tilbage-
værende glasværk og den største prøveglassamling i 
Norden. Det Ny Holmegaard bliver omdrejningspunkt 
for forskning, formidling, uddannelse og erhverv in-
den for kunsthåndværk og design.
 
Næstved huser Sydsjællands største kulturcenter på 
Grønnegades Kaserne, kunsthallen Rønnebæksholm 
har national bevågenhed, Børnekulturhuset har en 
stærk tradition for at sikre kulturelle oplevelser for 
de yngste borgere, Talentskolen tiltrækker elever fra 
hele landet, og Ungdomsskolen skaber projekter der 
sætter Næstved på landkortet og skaber værdi for 
byen. Disse institutioner er drivende kræfter, som 
udbygger aktiviteter og tilbud de kommende år med 
henblik på at sikre høj kvalitet. Sammen med kul-
turbærende institutioner som Næstved Musikskole, 
Næstved Billedskole, Næstved Bibliotek og Museum 
Sydøstdanmark skal de også sikre høj kvalitet og 
tværgående samarbejder, som kan løfte og udnytte 
ressourcerne på kulturområdet bedst muligt. 

Samtidig har Næstved en kunstforening, en teater-
forening og en hel række aktive musikforeninger og 
øvrige kulturelle foreninger som er grundlæggende 
vigtige aktører til at sikre en mangfoldighed af kul-
turtilbud.   
      

STØRRE BEGIVENHEDER OG 
MERE SYNLIGHED
Dansk Rakkerpak – Næstveds internationale egnste-
ater, Grafisk Værksted, Susåfestival, kunstmessen 
Handi Art og graffiti-projektet Næstved Kunstby 
med værker på byens gavle, er på hver sin måde 
eksempler på unikke attraktioner i Næstved, som ikke 
umiddelbart findes tilsvarende i andre nærliggende 
kommuner. Derfor har de potentiale til at udfolde sig 
endnu mere og styrke Næstveds kulturelle profil. De 
seneste år har begivenheder som Fantasybogmesse, 
Næstved Early Music Festival, maskefestival og 
gadeteaterfestivalen også demonstreret mulighederne. 
Ligeledes kan festivalen Musik over Præstø Fjord, 
Gavnø Slot og andre attraktioner i kommunen bidrage 
til udviklingen af Næstveds identitet og profil som en 
gevinst for hele kommunen.            
     
Næstved har desuden den største Arena uden for 
København med potentiale til at udvikle en profil som 
hele Sydsjællands eventcentrum. 

SATSNING PÅ TALENT 
En særlig prioritet for de professionelle, kommunale 
institutioner er at videreudvikle Næstved Kommunes 
satsning på børn og unges mulighed for i en tidlig alder 
at møde kunst og kultur og udvikle deres kreative og 
kunstneriske talenter – så kulturens fødekæde bliver 
endnu stærkere.

1. Styrke Næstved som kulturhovedstad



7

Kulturpolitik Næstved

Kulturpolitikken skal både sikre en 
stærk ”hverdagskultur” for børn, 
unge og voksne samt understøtte 
større begivenheder i løbet af året.

INDSATSOMRÅDER
 Udbygge Næstveds styrkepositioner  
 Styrke professionalisme og samarbejde 
 Styrke udvikling af større kulturelle begivenheder 
 Styrke synlighed og markedsføring af kulturen
 Styrke børn og unges møde med kunst og talentudvikling

Kulturpolitikken skal både sikre en 
stærk ”hverdagskultur” for børn, 
unge og voksne samt understøtte 
større begivenheder i løbet af året.

International Maskefestival
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Kulturpolitk Næstved

Det er afgørende for kommunens balance og sam-
menhængskraft at sikre og udvikle det levende og 
gode kulturliv som foregår i lokalområderne – især 
uden for Næstved by, hvor halvdelen af kommunens 
borgere bor. Der kan ikke være de samme tilbud alle 
steder, men der skal i kommunen være livskraftige 
og levende lokalområder, som også kan have appel 
for tilflyttere. Her kan kulturelle aktiviteter og fælles-
skaber gøre en forskel, og der er mange gode aktivi-
teter og initiativer blandt kulturaktører og engagerede 
borgere at bygge videre på.
      
Der skal gøres en særlig indsats for at understøt-
te og udvikle kommunens stærke foreningsliv, hvor 
ildsjæle og frivillige med engagement skaber liv i 
kulturhuse, forsamlingshuse og andre samlingsste-
der. Velfungerende samlingssteder med stærk lokal 
opbakning samt kulturelle aktiviteter i lokalområder 
skal understøttes og have mulighed for udvikling. 
Samlingssteder kan være såvel indendørs som uden-
dørs og eksempelvis være knyttet til et kulturmiljø 
eller kunst i det offentlige rum. 

Kulturpolitikken skal fremme mulighederne for, at 
borgere i Næstved Kommune selv skaber kulturakti-
viteter og fællesskaber, der bidrager til det gode liv i 
lokalområderne. Det er afgørende, at der er borgere 
som engagerer sig i lokalområder og udnytter deres 
lokalkendskab til at skabe de aktiviteter og fællesska-
ber, der har opbakning og efterspørges lokalt. Kultur-
politikkens indsatser skal motivere flere borgere til 
at engagere sig, tage medejerskab og skabe borger-
drevne initiativer. 

Der skal gøres forsøg med at involvere borgerne i at 
medvirke til at træffe beslutninger om anvendelse af 
økonomiske midler til lokale aktiviteter, der under-
støtter kulturpolitikken. 

I kommunens lokalområder skal der i samarbejde 
med borgerne arbejdes strategisk for at udvikle 
lokale styrkepositioner der højner områdets værdi og 
attraktion. Det kan være med afsæt i eksisterende 
kvaliteter, fx et kulturmiljø, i området eller udvikling 
af et nyt tiltag som eksempelvis den årlige festival 
Musik over Præstø Fjord, hvor lokale engagerede 
borgere er drivkraft, med støtte fra Næstved Kom-
mune. En styrkeposition kan også være udvikling 
af udbytterige samarbejdsrelationer, som skaber en 
særlig attraktion og værdi for et lokalområde. 

Det er en prioritet, at børn og unge i hele kommunen 
har mulighed for at stifte bekendtskab med kvalita-
tive kulturelle oplevelser. Derfor skal især de bærende 
kommunale kulturinstitutioner have fokus på at nå 
børn og unge i hele kommunen igennem tilbud og 
aktiviteter i såvel deres fritid som i hverdagen på 
daginstitutioner og skoler. Kompetenceudvikling af 
voksne (lærere og pædagoger) er så vidt mulig et 
integreret element i kommunale tilbud til børn og 
unge. 

Næstved kommune vil prioritere, at kulturaktører der 
modtager støtte, kommer rundt i hele kommunen.           

2. Styrke kultur i lokalområder

Rejseladen i Glumsø



9

Kulturpolitik Næstved

Det er en prioritet, at børn og unge i hele 
kommunen har mulighed for at stifte 
bekendtskab med kvalitative kulturelle
oplevelser

INDSATSOMRÅDER
 Understøtte udvikling af samlingssteder
 Styrke aktører og aktiviteter i lokalområder
 Udvikling af lokale styrkepositioner 
 Sikre kulturtilbud til børn og unge i lokalområder 

Det er en prioritet, at børn og unge i hele 
kommunen har mulighed for at stifte 
bekendtskab med kvalitative kulturelle
oplevelser

Næssi på Rønnebæksholm
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Kulturpolitk Næstved

Næstved Kommune har i dag et mangfoldigt kulturliv. 
Såvel kulturinstitutioner, kulturforeninger, amatører, 
professionelle og frivillige aktører skaber side om 
side berigende oplevelser, værdi og fælleskab for 
mange borgere. Men langt flere borgere i kommu-
nen kan gøre brug af kulturtilbud og engagere sig 
i kulturlivet. Kulturpolitikken skal sikre, at kunst og 
kultur skaber mere relevans for flere. 

Kulturtilbud i Næstved Kommune skal være attraktive 
og vedkommende for en endnu bredere gruppe af 
borgere i alle aldre og samfundslag. Flere skal have 
mulighed for at blive del af de aktiviteter og fælles-
skaber, der bliver til omkring kulturen. 

Nogle af de eksisterende tilbud kan i højere grad 
bredes ud til flere med større synlighed og stærkere 
markedsføring, men der findes også en række borgere, 
som af forskellige årsager ikke har mulighed for at 
benytte de eksisterende kulturtilbud. 
Her skal der gøres en indsats for at opsøge udsatte 
borgere.

Det er en særlig prioritet at styrke børn og unges 
muligheder for at blive beriget af kunst og kultur.   

Kommunens kulturinstitutioner og andre kulturaktører 
skal være opsøgende og afsøge nye muligheder for at 
komme flere borgere i møde. Næstved Bibliotek og 
Borgerservice skal i denne forbindelse være en dri-
vende kraft på området ved at udbygge sin rolle som 
arena for offentlig samtale, debat og demokratisk 
dannelse, hvor borgere kan indgå i fællesskaber og 
skabe nye. Ligeledes udvikler Rønnebæksholm, Næst-
ved Billedskole og Børnekulturhuset sin rolle med at 
involvere kommunens børn i skabende, æstetiske 
processer. 
  
Der skal på området generelt ske en udvikling, som 
motiverer flere grupper af borgere til at indgå i kul-
turlivet som frivillige, der er engageret i kulturfor-
eningernes aktiviteter.

3. Kunst og kultur 
skal skabe mere relevans for flere
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INDSATSOMRÅDER
 Styrke kulturens synlighed og rækkevidde 
 Udvikling af tilbud for udsatte borgere 
 Styrke kulturens betydning for børn og unge
 Styrke frivillighed i kulturlivet

Kommunens kulturinstitutioner 
og andre kulturaktører skal være 

opsøgende og afsøge nye muligheder 
for at komme flere borgere i møde 

Kommunens kulturinstitutioner 
og andre kulturaktører skal være 

opsøgende og afsøge nye muligheder 
for at komme flere borgere i møde 

Talentskolen
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Næstved Kommune har potentiale for i højere grad at 
gøre kulturlivet til en drivkraft, der er med til at skabe 
værdi og udvikling på flere niveauer i kommunen. 
Det skal politikken fremme. 

Kunst og kultur skaber helt indlysende berigende 
oplevelser og medvirker til dannelse, læring, fælles-
skab og demokratisk sindelag for mange mennesker 
i fritiden, i daginstitutioner og skoler. Ligeledes er 
kulturen med til at bære værdier som sammenhæng-
kraft, identitet og stolthed over en by eller et lokal-
område. Disse værdier skal kulturpolitikken fremme 
via politikkens tre første fokusområder, men der skal 
også fokus på at udvide de områder, hvor kulturen 
kan være med til at styrke udviklingen i Næstved 
Kommune.      

Det er eksempelvis på områder som sundhed, vel-
være og kompetenceudvikling i kommunens pleje-

centre og andre opholdssteder, hvor kultur kan spille 
en konstruktiv rolle.
  
Kunst og kultur skal i højere grad også medvirke til 
at skabe beskæftigelse og facilitere iværksætterkultur, 
samt medvirke til bosætning og øget turisme. Kulturen 
skal bidrage til at skabe liv i byrum, og den skal ikke 
mindst spille en afgørende rolle i udvikling af Næstved 
bymidte til et endnu mere aktivt og attraktivt område, 
hvor byliv og handel blomstrer. 

Kultur er i dette perspektiv et centralt politikområde, 
som har berøring med mange forskellige borgere i 
forskellige situationer og rum – og som understøtter 
kommunens udvikling på flere niveauer. 

Kulturpolitikken skal sætte fornyet fokus på kultu-
rens betydning for kommunens udvikling. 

4. Kulturen bidrager til kommunens udvikling

Kulturpolitikken skal sætte 
fornyet fokus på kulturens 
betydning for kommunens 
udvikling. 

Kulturpolitikken skal sætte 
fornyet fokus på kulturens 
betydning for kommunens 
udvikling. 

Næverland, gadefestival
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INDSATSOMRÅDER
	 Udvikle	kulturtilbud	med	alment	sundhedsfremmende	effekter
 Bidrage til uddannelse, iværksætterkultur og beskæftigelse
	 Udbygge	kunst	og	kulturs	rolle	i	offentlige	byrum
 Udvikle forbindelsen mellem kultur, turisme og bosætning
 Udvikling af kulturinstitutioners kommercielle potentialer

Grøn koncert
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Kulturpolitk Næstved – Handlingsplan 

Kulturnat
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Kulturpolitik Næstved – Handlingsplan

Fokusområder
 1. Styrke Næstved som kulturhovedstad
 2. Styrke kultur i lokalområder 
	 3.	Kunst	og	kultur	skal	skabe	mere	relevans	for	flere	
 4. Kulturen bidrager til kommunens udvikling

HANDLINGSPLAN - KULTURPOLITIK 
2018-2023

Handlingsplanen består af indsatsområder, som er 
knyttet til politikkens fire overordnede fokusområder. 
Under hvert indsatsområde findes en række initiativer. 

Handlingsplanen er et katalog af initiativer, som Kultur- 
og demokratiudvalget i løbet af politikkens periode kan 
vælge at prioritere fra. Der kan være behov for under-
vejs at udpege nye indsatsområder og initiativer, som 
understøtter politikkens udmøntning.

Rønnebæksholm
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Kulturpolitk Næstved – Handlingsplan

UDBYGGE NÆSTVEDS 
STYRKEPOSITIONER  
Næstved Kommune udvikler sammen med Museum 
Sydøstdanmark en helt ny kulturattraktion, Holme-
gaard Værk, som bliver en kulturel smeltedigel og 
fyrtårn for hele regionen.

Grønnegades Kaserne Kulturcenter udbygger sine 
aktiviteter med henblik på at blive et endnu mere 
attraktivt og populært samlingssted for kulturelle 
oplevelser.

Rønnebæksholm udbygger sin rolle som markant 
drivkraft for kulturel vidensdannelse og nationalt 
anerkendt kunsthal gennem fortsat udvikling af 
kunstudstillinger, kulturelle fortællinger og aktiviteter, 
der styrker institutionens attraktion for besøgende.

Næstved Musikskole udvikler sin rolle som kulturin-
stitution, der også faciliterer større musikalske begi-
venheder i samarbejde med andre kulturaktører.

Talentskolen udvikler rollen som facilitator for talent-
udvikling i både Næstved Kommune og som regionalt 
og nationalt center for kunstnerisk talentudvikling. 
Skolen udbygges med en ny linje tilknyttet Holme-
gaard Værk.

Arena Næstved udvikler sin rolle og skaber en stærk 
profil som hele Sydsjællands eventcentrum med et 
højprofileret eventprogram.

Næstved Kommune prioriterer at understøtte udvik-
ling af Næstveds kulturelle styrkepositioner og mu-
lighederne for at opdyrke tradition for nye unikke 
begivenheder.  

STYRKE PROFESSIONALISME
OG SAMARBEJDE
De kommunale kulturinstitutioner går foran og tager 
initiativer til at styrke tværgående samarbejder, som 
fremmer kulturpolitikkens ambitioner for Næstved 
som kulturhovedstad.  

Næstved Kommune understøtter processer der frem-
mer professionalisering og videndeling, hvor flere 
aktører tager initiativ til samarbejder.

Næstved Kommune understøtter kulturforeninger og 
andre aktører, som vil styrke samarbejde om aktivi-
teter der fremmer kulturpolitikkens ambitioner.

STYRKE UDVIKLING AF STØRRE 
KULTURELLE BEGIVENHEDER  
Næstved kommune understøtter kulturaktører, der 
tager initiativer til samarbejde om at skabe begiven-
heder med kvalitet og gennemslagskraft, som også 
når ud over kommunens grænser.

Der oprettes en særlig pulje til at støtte medfinansie-
ring af større kulturelle begivenheder og aktiviteter, 
der understøtter Næstved som kulturhovedstad.

STYRKE SYNLIGHED OG 
MARKEDSFØRING AF KULTUREN
Næstved Kommune gør en særlig indsats for at udvikle 
og markedsføre Næstveds brand som en levende og 
attraktiv kulturhovedstad.

Kulturinstitutioner og andre aktører samarbejder 
med hinanden og Næstved Kommune om at skabe 
synlighed og udnytte ressourcerne bedst muligt til at 
markedsføre kulturtilbud i Næstved Kommune.

1. Fokusområde: 
Styrke Næstved som kulturhovedstad 
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STYRKE BØRN OG UNGES MØDE MED 
KUNST OG TALENTUDVIKLING
Næstved Musikskole og Næstved Billedskole gøres 
tilgængelige for flere børn med skabertrang og lyst 
til at udtrykke sig og dygtiggøre sig i fritiden, ved at 
muliggøre optag af flere elever.

Rønnebæksholm udvikler sin rolle som facilitator 
af æstetiske læreprocesser for børn og unge samt 
kompetenceudvikling af voksne inden for området. 

Talentskolen er primus motor i arbejdet med at for-
følge Talentstrategien fra 2016, hvor der er sat mål 
om særligt at styrke de miljøer og den kultur, som 
fremmer talentudvikling og sikre stærke fødekæder 
for børn og unges muligheder for at udfolde deres 
talenter.

Næstved Musikskole udvikler og udbygger det musi-
kalske talentarbejde, både med henblik på de elever, 
der ønsker at kvalificere sig til en musikalsk karriere 
og til gavn for det lokale musikliv.

Næstved Musikskole, Rønnebæksholm/Næstved 
Billedskole, Næstved Ungdomsskole og Talentskolen 
arbejder tæt sammen om at styrke fødekæderne og 
udvikle kvaliteten i deres tilbud for sammen at løfte 
talentudvikling i kommunen.

Næstved Kunstby
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2. Fokusområde: 
Styrke kultur i lokalområderne

UNDERSTØTTE UDVIKLING 
AF SAMLINGSSTEDER
Næstved Kommune understøtter engagerede borgere, 
der tager initiativer til at udvikle eksisterende eller 
nye samlingssteder med stærk lokal opbakning, hvor 
der er behov for at skabe nyt liv i lokalområder.

STYRKE AKTØRER OG AKTIVITETER 
I LOKALOMRÅDER
Næstved Kommune understøtter fagligt og økono-
misk engagerede borgere, der tager initiativ til at 
iværksætte offentlige, kulturelle aktiviteter.

Næstved Kommune faciliterer og motiverer til udvik-
ling af kulturen gennem samarbejde og erfaringsud-
veksling mellem lokale ildsjæle og kulturaktører på 
tværs af kommunen.

Næstved Kommune faciliterer samarbejder mellem 
Landdistriktsudvalget, lokalråd, bylaug og foreninger 
i lokalområderne med henblik på at udvikle og styrke 
det lokale kulturliv.

De professionelle kulturinstitutioner arbejder aktivt 
for at udvikle kulturlivet i lokalområderne, hvor det 
er relevant i forhold til deres kerneopgave.

Næstved Kommune understøtter udvikling af kunst 
og kultur i det offentlige rum, hvor der kommer initi-
ativer fra en bred gruppe af borgere.

Næstved Kommune vil afsøge mulighederne for at 
etablere smidige modeller, hvor foreninger, lokalråd 
og andre aktører i et lokalområde kan medvirke til 
at træffe beslutninger om anvendelse af økonomiske 
midler til lokale aktiviteter eller tiltag der understøtter 
kulturpolitikken. Størrelsen af den økonomiske ram-
me besluttes politisk. 

SIKRE KULTURTILBUD TIL BØRN 
OG UNGE I LOKALOMRÅDER  
Næstved Kommune og professionelle kulturinstitu-
tioner sætter særlig bevågenhed på, at kulturtilbud 
er tilgængelige og præsenteres for børn og unge i 
kommunens lokalområder.    

UDVIKLING AF LOKALE 
STYRKEPOSITIONER
Næstved Kommune bidrager med faglig støtte til 
engagerede borgere, der arbejder for at udvikle en 
lokal styrkeposition. Kommunen bidrager til at faci-
litere lokalt samarbejde og prioriterer økonomisk at 
støtte udviklingsfasen i en begrænset periode, samt 
rådgive vedrørende ansøgninger om ekstern støtte 
fra fonde m.v. Kommunens kulturinstitutioner stiller 
faglig rådgivning til rådighed for udvikling af lokale 
attraktioner og styrkepositioner.



Musik over Præstø Fjord



Herlufholm Fantasy Bogmesse
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KULTURENS SYNLIGHED OG 
RÆKKEVIDDE 
Kulturinstitutioner og kulturforeninger skal prioritere 
at eksperimentere med nye formidlingsformer og 
nytænke de rum, hvor borgerne mødes med hinan-
den og møder de kulturelle oplevelser.

Næstved Bibliotek og Borgerservice udbygger sin rolle 
som arena for offentlig samtale, debat og demokra-
tisk dannelse, hvor borgere kan indgå i fællesskaber 
og skabe nye.

Næstved Kommune iværksætter tiltag på baggrund 
af brugerundersøgelser om borgernes kulturvaner.

UDVIKLING AF TILBUD FOR 
UDSATTE BORGERE 
I samarbejde med kulturaktører, faciliterer Næstved 
Kommune udviklingsprojekter med fokus på at skabe 
kulturoplevelser og dannelse for borgere, der af for-
skellige årsager ikke selv har mulighed for at opsøge 
de traditionelle kulturtilbud, eksempelvis udsatte børn 
og unge, herboende flygtninge og andre grupper.

3. Fokusområde: 
Kunst og kultur skal skabe 
mere relevans for flere



21

Kulturpolitik Næstved – Handlingsplan

STYRKE KULTURENS BETYDNING
FOR BØRN OG UNGE
Næstved Kommunes Børnekulturhus udvikler sin 
rolle med at sikre brede kulturtilbud og skabende 
aktiviteter til småbørn i dagtilbud og sammen med 
deres familier, samt bidrage til kompetenceudvikling 
af lærere og pædagoger.

Rønnebæksholm udvikler sin rolle som facilitator 
af æstetiske læreprocesser for børn og unge samt 
kompetenceudvikling af voksne inden for området. 
Næstved Billedskole, der har base på Rønnebæks-
holm, udfolder sine aktiviteter i kommunens lokal-
områder. 

Kulturaktørerne arbejder aktivt for at bidrage til ”den 
åbne skole” med tilbud, der beriger eleverne med 
både kunstneriske, autentiske, sanselige oplevelser 
og vidensbaseret kulturformidling.

Næstved Bibliotek og Borgerservice / lokalbiblio-
tekerne bliver omdrejningspunkt for arbejdet med 
bidrage til børn og unges kulturelle dannelse, især 
ved at styrke børns læselyst i fritiden.

STYRKE FRIVILLIGHED 
I KULTURLIVET
Der iværksættes initiativer som styrker mulighederne 
for, at frivillige på kulturområdet udvikler deres rol-
ler med henblik på at skabe mere relevans for flere 
grupper af borgere. Talentskolen
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UDVIKLE KULTURTILBUD MED 
ALMENT SUNDHEDSFREMMENDE 
EFFEKTER
Næstved Kommune understøtter udvikling af kultur-
tilbud, der henvender sig særligt til udsatte grupper 
med det formål at skabe øget livskvalitet og åbne for 
nye perspektiver og tilgange til
tilværelsen.

Næstved Kommune faciliterer udviklingsprojekter 
med fokus på at integrere kulturtilbud med sund-
hedsfremmende effekter i kommunens øvrige tilbud 
for eksempelvis udsatte familier, børn og unge med 
funktionsnedsættelse på aktivitetscentre eller ældre 
borgere på plejecentre.

BIDRAGE TIL UDDANNELSE,
IVÆRKSÆTTERKULTUR OG 
BESKÆFTIGELSE
Det Ny Holmegaard bliver kommunens nye omdrej-
ningspunkt for samarbejder og partnerskaber mel-
lem kultur, forskning, uddannelse og erhvervsliv.

Næstved Kommune vil, med erfaringer fra eksisterende 
og spirende kreative miljøer, styrke iværksætterkul-
tur i kommunen, bl.a. ved at understøtte udvikling 
af kulturelle makerspaces, hvor dedikerede borgere 
selv kan eksperimentere og virkeliggøre idéer med 
udgangspunkt i arbejde med materialer, teknikker og 
teknologier.

Næstved Kommune, herunder Næstved Ungdoms-
skole, udbygger sin rolle med at give flere unge 
muligheder for at afprøve og udvikle deres kompe-
tencer i forhold til iværksætteri og kultur.

Næstved Bibliotek og Borgerservice udvikler samar-
bejdet med skolerne og udvikler alternative lærings-
miljøer til børn og unge, som kan bidrage til vores 
ambition om at løfte kommunens uddannelsesniveau.
 
Næstved Bibliotek og Borgerservice sætter yderligere 
fokus på læsning som middel til såvel dannelse som 
tilegnelse af viden for børn og unge. 

Næstved Bibliotek og Borgerservice bliver omdrej-
ningspunkt for arbejdet med at styrke børns digitale 
dannelse.

Holmegaard Værk forventes at skabe en række nye 
arbejdspladser i kommunen. Næstved kommune vil 
følge op på de jobskabende effekter af større kultur-
satsninger.

Næstved Kommune vil afsøge udviklingsprojekter og 
forsøgsordninger, hvor jobsøgende kan blive kvalifi-
ceret gennem kulturelle tilbud.

Næstved Kommune vil afsøge mulighederne for at 
flere unge kan komme i jobtræning på Kulturvirk-
somheder.

UDBYGGE KUNSTENS OG KULTURENS 
ROLLE I OFFENTLIGE BYRUM
De kulturelle aktører bidrager til at skabe liv i kommu-
nens byrum med kulturelle oplevelser.

De kulturelle aktører bidrager til udvikling og styr-
kelse af Næstveds identitet ved at skabe attraktive 
oplevelser i bymidten. 

Den centrale og tætte placering af Næstved Bibliotek 
og Grønnegades Kaserne Kulturcenter skal udvikles 
til et attraktivt, kulturelt byrum, som tiltrækker kom-
munens borgere, turister og unge under uddannelse 
på det nye campus.

I Næstved Bymidte skal formidling af kulturarv og 
Næstveds historie og identitet styrkes. 
Den bygningskulturelle arv i Næstved Bymidte skal i 
højere grad udnyttes som en ressource til kulturfor-
midling og byudvikling, blandt andet med Museum 
Sydøstdanmark som central aktør.

Udvikling af ”Næstved Kunstby” med gavlmalerier skal 
understøttes og i højere grad formidles, så mange flere 
oplever den unikke samling af gadekunst, der skaber 
værdi for Næstveds byrum.

Der iværksættes tiltag som bevirker, at unge gennem 
kulturaktiviteter i højere grad bliver en synlig del af 
Næstved Bymidte og er med til at skabe liv i bymidten.

4. Fokusområde: 
Kulturen bidrager til kommunens udvikling



23

Kulturpolitik Næstved – Handlingsplan 

UDVIKLE FORBINDELSEN MELLEM
KULTUR, TURISME OG BOSÆTNING
De kulturelle aktører skal arbejde strategisk med at 
gøre Næstved mere attraktiv for turister i ferieperi-
oderne.

De kulturelle aktører skal samarbejde systematisk 
med lokale og regionale turistorganisationer om at 
tiltrække flere turister til Næstved i ferieperioderne.

Næstved Kommune afsøger mulighederne for at ud-
vikle kulturtilbud og turisme omkring de attraktive 
kvaliteter ved Susåen, Havnen og kysterne.

Næstved Kommune vil i forbindelse med Mærk Næst-
ved brande og markedsf øre kulturlivets kvaliteter.

UDVIKLING AF KULTURINSTITUTIO-
NERS KOMMERCIELLE POTENTIALER
Holmegaard Værk skal indgå en række partnerskaber 
med erhvervsvirksomheder og drive kommerciel virk-
somhed der skal sikre bæredygtig økonomi.

Med inspiration fra bl.a. Rønnebæksholm, Holmegaard 
Værk og Museum Sydøstdanmarks øvrige virksomhed, 
vil Næstved Kommune afsøge mulighederne for at 
styrke kulturaktørers strategiske forretningsudvikling.

Arena Næstved udvikler med sit eventprogram og 
andre ydelser en bæredygtig forretning.

Næstved Kommune vil opsøge og understøtte nye 
samarbejder og partnerskaber mellem kulturaktører 
og erhvervsliv.

Kulturnat



Grønnegades Kaserne Kulturcenter


