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Byudvikling	  i	  Odense	  kommune	  –	  at	  lege,	  lære	  og	  opleve	  

Vi	  er	  vidne	  Dl	  et	  
historiske	  skiEe	  i	  
den	  vestlige	  
kulturs	  byer	  

De	  rygende	  
storstene	  -‐	  den	  
cyklende	  
værEsarbejder	  
er	  bybilleder,	  
der	  er	  
forsvundet…	  

Velfærdsbyen	  under	  forandring	  



Hybridt	  kulturprojekt	  i	  København:	  Havnebad,	  Folkets	  Park,	  kulturhus	  skaterramper	  og	  ’strandbred’	  på	  Islandsbrygge	  	  

Det	  nye	  
bybillede	  har	  
andre	  elementer:	  

Havne	  bade;	  
byrum	  med	  
klatrevægge;	  
skøjtebaner…	  
Krop	  og	  
bevægelse	  –	  
Smukke	  steder	  Dl	  
ophold	  og	  Dl	  nye	  
oplevelser.	  

Nye	  bybilleder	  udvikles	  



Danske	  byer	  satser	  på	  kultur	  &	  byrum	  

Ak6viteternes	  fordeling:	  
-‐	  Stort	  set	  alle	  har	  kulturelle	  events	  
-‐	  Mange	  byer	  har	  adskillige	  årlige	  events	  

Spørgeskema	  undersøgelse:	  
-‐	  5	  ”hur6ge	  spørgsmål”	  
-‐	  Svarprocent	  godt	  65	  
-‐	  Mange	  store	  bykommuner	  

Respondent	  kommunernes	  
geografiske	  fordeling	  



Kulturproduk6on	  er	  kun	  15%	  	  -‐	  Læring	  er	  kun	  7%	  	  -‐	  Teater	  og	  musik	  tegner	  sig	  for	  hele	  65%	  



	  Støj,	  affald,	  trængsel	  &	  ’6volisering’…	  	  

For	  at	  vores	  byer	  ikke	  skal	  udvikle	  sig	  Dl	  rene	  
underholdningsmaskiner,	  er	  der	  således	  god	  grund	  Dl	  at	  diskuterer,	  
hvilke	  krav	  om	  kvalitet	  oplevelsesøkonomiens	  fremmarch	  bør	  mødes	  
med.	  	  

Udviklingen	  af	  bykulturen	  er	  selvsagt	  ikke	  kun	  et	  spørgsmål	  om	  at	  
etablere	  stribevis	  af	  kulturprojekter.	  	  

Der	  må	  sDlles	  krav	  om	  at	  omsDllingen	  fra	  industriby	  Dl	  oplevelsesby	  
sker	  på	  et	  grundlag,	  hvor	  udfordringer,	  eksperimenter,	  refleksion	  og	  
elementer	  af	  læring	  bliver	  en	  del	  af	  grundlaget	  

	  –	  alle	  byer,	  og	  ikke	  mindst	  de	  danske	  velfærdsbyer,	  må	  arbejde	  for	  at	  
fastholde	  sine	  images’	  af	  at	  være	  åbne,	  demokraDske	  og	  socialt	  
mangfoldige	  byer,	  med	  Dlbud	  og	  plads	  Dl	  alle,	  unge	  gamle,	  forskellige	  
livssDle	  og	  kulturer.	  



’Experience	  City’	  versus	  ’oplevelsesby’	  

På	  dansk	  anvendes	  oEe	  begrebet	  oplevelsesbyen.	  
Begrebet	  har	  klare	  referencer	  Dl	  begrebet	  
oplevelsesøkonomi	  og	  oplevelsesdesign.	  	  

Forskellige	  produkter	  eller	  serviceydelser	  Dlsæ9es	  et	  
par	  dråber	  oplevelse,	  hvoreEer	  de	  kan	  sælges	  Dl	  en	  
merpris.	  	  

Det	  er	  en	  gammelkendt	  sandhed,	  at	  forbrugerne	  er	  
villige	  Dl	  at	  betale	  en	  høj	  pris	  for	  en	  kop	  kaffe,	  der	  
serveres	  i	  en	  designet	  kop,	  og	  i	  et	  usædvanligt	  og	  
oplevelsesrigt	  miljø.	  

(Pine	  &	  Gilmore:	  The	  Experience	  Economy:	  1999).	  	  



’Experience	  City’	  versus	  ’oplevelsesby’	  

Benævnelsen	  ’oplevelse’	  er	  imidlerDd	  ikke	  så	  bred	  og	  
nuanceret,	  som	  det	  Dlsvarende	  engelske	  begreb	  
’experience’.	  	  

’Experience’	  dækker	  over	  at	  undersøge,	  udforske,	  
teste,	  opdage,	  erfare	  og	  opleve.	  

	  –	  og	  eEer	  ’the	  experience’	  er	  man	  blevet	  klogere,	  har	  
fået	  erfaring,	  ny	  viden	  og	  måske	  nye	  kompetencer…	  



Hybrid	  
kulturprojekt	  i	  
Kolding:	  	  
Sct.	  Nicolai:	  

læring,	  	  
leg,	  	  
oplevelse,	  
opdagelse,	  
ny	  viden	  

The	  experience	  city	  er	  derfor	  også	  byen,	  hvor	  man	  kan	  blive	  rigere	  på	  erfaring,	  
oplevelser	  og	  læring.	  ’The	  experience	  city’	  er	  mere	  end	  blot	  en	  forlystelsespark.	  
Derfor	  sDller	  ’The	  experience	  city	  ’også	  krav	  Dl	  arkitekturen,	  Dl	  design	  af	  rum	  og	  Dl	  
det	  kulturelle	  indhold	  i	  events	  og	  arrangementer.	  	  



Projektet,	  	  Experience	  City.	  DK	  (Gi[e	  Marling,	  Hans	  Kiib	  &	  Ole	  B.	  Jensen)	  

Sæ[e	  fokus	  på	  hvordan	  hybride	  kulturprojekter	  kan	  være	  løaestang	  for	  en	  dynamisk	  
byudvikling,	  og	  hvilken	  effekt	  de	  kan	  have	  på	  byens	  sociale	  liv.	  

Kulturprojekterne	  er:	  	  

Nordkraa	  i	  Aalborg	  
Brandts	  i	  Odense	  
Bazar	  Fyn	  i	  Odense	  
Alsion	  i	  Sønderborg	  
Musikteatret	  i	  Sønderborg	  
Nicolai	  i	  Kolding	  
Silkeborg	  Papirfabrik	  
Kulturkajen	  Docken	  i	  København	  
Havneparken,	  København	  
Frederiksberg	  nye	  bymidte	  
Aarhus	  Festuge	  
Metropolis	  i	  København	  
Middelalderfes6val	  i	  Horsens	  
Roskilde	  Fes6val	  



1.	  
kulturindhold,	  
kulturliv	  og	  	  
nye	  
mødesteder.	  

2.	  
arkitektur	  

3.	  
byudvikling	  og	  	  
city	  branding	  

Projekterne	  undersøges	  ud	  fra	  3	  6lgange	  

Bazar	  Fyn	  i	  Odense:	  kulturel	  integra6on:	  nye	  oplevelser	  -‐	  ny	  viden	  



Disse	  projekter	  åbner	  byen	  socialt	  og	  kulturelt	  og	  
skaber	  sanselige	  oplevelser	  gennem	  kulturelle	  podning	  
af	  byen.	  	  

Med	  kulturen	  som	  motor	  skabes	  et	  mangfoldigt	  byliv	  og	  
en	  demokra6sk	  åben	  by.	  	  

Vi	  kalder	  denne	  by	  for	  ”	  experience	  city”	  fordi	  den	  
s6ller	  krav	  om	  et	  hybridt	  sammensat	  kulturprogram	  af	  
høj	  kvalitet;	  krav	  6l	  læring	  og	  6l	  fordybelse.	  	  

Den	  giver	  anledning	  6l	  undren	  og	  oplevelse,	  og	  den	  
udvikler	  nye	  former	  for	  kulturelle	  mødesteder,	  rum	  og	  
arkitektur.	  	  

Kulturel	  podning	  af	  byen	  -‐	  
muligheder	  og	  posi6ve	  perspek6ver	  

Brandts	  i	  Odense	  



Projektet	  undersøger	  
performa6ve	  byrum	  
og	  kuns6nstalla6oner	  i	  
byens	  rum.	  

Det	  undersøges	  om	  de	  	  
kan	  repræsentere	  et	  
alterna6v	  6l	  de	  
almindelige	  konsum	  
rum.	  

-‐	  Og	  deres	  muligheder	  
for	  at	  skabe	  socialt	  
inkluderende	  og	  
a[rak6ve	  byrum	  
vurderes.	  

Bl.a.	  vurderes	  urbane	  
installa6oner	  på	  
Roskilde	  Fes6vals	  
pladser.	  

Og	  Jeppe	  Heins	  værker	  i	  
den	  mere	  permanente	  
by:	  vandpavilloner	  og	  
socialt	  	  modullerede	  
bænke.	  



Instant	  City	  @Roskilde	  Fes6val	  –	  Gi[e	  Marling	  og	  Hans	  Kiib	  

Europas	  
største	  
midler6dige	  
kulturby.	  

100.000	  
Indbyggere	  
og	  5.000	  
krediterede	  
journalister	  
og	  
branchefolk.	  

En	  midler6dig	  
by	  i	  både	  6d	  
og	  sted.	  



INSTANT	  CITY@ROSKILDE	  FESTIVAL	  	  

Projektet	  handler	  om	  Roskilde	  
Fes6val,	  Danmarks	  største	  midler6dige	  
by.	  

I	  bogen	  præsenteres	  fes6valens	  
koncepter	  og	  værdigrundlag.	  

På	  baggrund	  af	  en	  række	  observa6oner	  
og	  analyser	  præsenteres	  byens	  plan,	  rum	  
og	  arkitektur,	  samt	  bylivets	  interak6on	  
hermed.	  

Analyserne	  suppleres	  med	  12	  
fortællinger,	  hvori	  deltagerne	  selv	  
bere[er	  om	  deres	  hverdagsliv	  under	  
fes6valen,	  	  



Dataindsamlinger	  via	  Intensive	  interviews	  
ObservaDoner	  
Samtaler	  
Dialog	  om	  resultater	  
Dlbagemeldinger	  
Konferencer	  /	  seminarer	  
AkDonsforskning	  (	  Lasse	  Andersson	  kulturplanlægning:	  
Pla_orm	  4)	  

Forskning	  i	  dialog	  	  


