
NORDIC CULTURE CAMP 2018

19.-26. august Nykøbing Mors

VÆR MED PÅ 
NORDIC CULTURE 

CAMP 2018!
Er du ung kunstner? Og kunne du tænke dig at opleve 

Kulturmødet Mors og deltage i en gratis, international camp 

i Danmark i selskab med andre unge fra Norge, Sverige, 

Island, Grønland, Finland, Danmark, Tyskland, Holland og 

Storbritannien? Så send din ansøgning senest d. 4. juni 2018.

LÆS MERE!

www.rn.dk/nordicculturecamp 



VELKOMMEN TIL KULTURMØDET MORS
Kulturmødet er Danmarks mest markante begivenhed, når det 
kommer til at sætte kunst og kultur på den nationale dagsorden. 
Kulturmødet 2018 finder sted i Nykøbing Mors den 23. til 25. august, 
hvor omkring 25.000 vil deltage i hundredvis af debatter, kulturelle 
events, oplevelser og aktiviteter.

Årets tema for 2018 er ”At bygge bro”. Temaet sætter fokus på, 
hvordan kunsten og kulturen kan skabe forandring ved at bygge 
bro mellem mennesker, kulturer, institutioner, brancher, byer og 
værdier.

Nordic Culture Camp indgår i KulturFjorden, Kulturmødets unge-
område. KulturFjorden er skabt af og for børn og unge og sprudler af 
og liv, kreativitet og skaberglæde døgnet rundt.  



HVEM KAN DELTAGE?
Du skal være 18-25 år gammel. Herudover skal du være udøvende eller skabende kunstner – eller 
på vej til at blive det. Måske arbejder du med billedkunst, performance, musik, sang, video, dans, 
fotografi, kulturdebat eller andet? 

Det er en fordel, hvis du er engageret i kulturlivet i dit lokalområde eller i et kreativt, kunstnerisk 
miljø, så du kan bringe inspiration og internationalt netværk med dig hjem til glæde for andre. 
Måske er du interesseret i kulturpolitik eller i udvikling af forholdene for unge kunstnere i dit 
hjemland?

Kulturmødet ønsker en bred sammensætning blandt deltagerne, både hvad angår geografi, køn 
og kunstneriske genrer. Der er 20 pladser i campen. Heraf vil størstedelen komme fra de nordiske 
lande, og op til 5 fra Storbritannien, Tyskland eller Holland. 

AKTIVITETER I LØBET AF CAMPEN

FÆLLES KUNSTNERISK VÆRK ”TEMPORARY SPACE”
I løbet af en uge skal I sammen skabe et eller flere fælles kunstneriske værker med 
udgangspunkt i temaet ”at bygge bro” og jeres forskellige kunstneriske evner. Det bliver en åben, 
fælles, kreativ proces, hvor alle former for input er velkomne.

I skal arbejde kreativt med armeringsjern og krympeplast. Resultatet kan være en skulptur, en 
pavillon eller andre former for visuelle udtryk. Resultatet vil være et værk i sig selv, men kan også 
være en kreativ ramme for andre former for kunstneriske udtryk. For eksempel kan den danne 
ramme om performances, videokunst, dans, musik, visuel kunst eller lignende. Uanset hvad dit 
kunstneriske område er, kan du altså deltage i det fælles arbejde. Workshoppen skal invitere 
Kulturmødets deltagere indenfor, og I deltagere er med til åbne op og fortælle om processen og 
resultaterne. 

Workshoppen ledes af kunstner Jens Munk Clemmensen, der har 25 års erfaring og bl.a. har 
arbejdet for kunstnere som Imran Qurashi (Pakistan), Ernesto Neto (Brasilien) og Kaarina 
Kaikkonen (Finland). Læs mere om teknikken og Jens Munk Clemmensen på  
www.rn.dk/nordicculturecamp.

KULTURMØDETS OFFENTLIGE DEBATTER
En stor del af Kulturmødets program består af offentlige debatter. Nordic Culture Camp afholder 
selv en debat om emnet ”Ung nordisk kunst og kulturel udveksling” med nogle af campens 
deltagere på scenen. Debatten finder sted på nordiske sprog og / eller på engelsk. Herudover 
deltager campen i den officielle afslutning af Kulturmødet lørdag den 25. august. 



POP-UP EVENTS OG CAMP-VIDEO 
Hvis du gerne vil vise din egen kunst frem, er du er velkommen til at bidrage med egne pop up-
events i løbet af Kulturmødet efter aftale med arrangørerne. Region Nordjylland har desværre 
ikke mulighed for at tilbyde et honorar i den forbindelse. Herudover har I til opgave at lave en 
camp-video til YouTube, der fortæller om den kunstneriske proces og jeres dage på Kulturmødet. 

OPLEVELSER, MENNESKER OG NETVÆRK
Kulturmødet handler om at mødes med ligesindede – og med nogen, der er helt forskellige fra 
dig selv. I løbet af Kulturmødet vil arrangørerne gøre deres bedste for at hjælpe dig med at møde 
interessante og relevante personer, der også deltager i Kulturmødet. 

DET FORVENTER VI AF DIG!

• Engagement – at du vil noget  
med din kunst

• At du har lyst til at indgå i en 
fælles, kunstnerisk proces med 
plads til at bidrage på mange 
måder

• At du har et åbent sind og har 
lyst til at møde nye mennesker – 
både andre deltagere i campen og 
øvrige deltagere på Kulturmødet. 

• At du kan deltage i hele ugen  
(19.-26. august).

DU FÅR …

• En uge med kulturel udveksling med 
unge kunstnere fra andre lande

• Kunstnerisk udvikling og inspiration

• Internationalt netværk på 
kulturområdet

• Mulighed for at påvirke den nordiske 
kulturdebat

• Mulighed for at opleve Kulturmødet 
Mors.



19. AUGUST 2018 
Rejsedag – ankomst til Nykøbing Mors

20. - 22. AUGUST 2018
Workshop – forberedelser og skabelse af fælles værk

23. - 25. AUGUST 2018 
Workshop – Kulturmødet Mors 

26. AUGUST 2018
Afrejse

PROGRAM

ØKONOMI OG TRANSPORT
Deltagelse, kost og logi er gratis.

Vi forventer, at du rejser så billigt som muligt til og fra Kulturmødet. Nordisk Råd 
dækker transportudgifter op til 350 euro / 2.600 DKR. Hvis dine udgifter overstiger 
dette beløb, kan du selv søge sponsorer - eller du kan søge os om dækning af de ekstra 
udgifter (sæt kryds i ansøgningsskemaet).

Vi planlægger at arrangere fælles transport til Nykøbing Mors fra Aalborg Lufthavn og 
fra færgehavne i Hirtshals og Frederikshavn den 19. august – og tilbage igen den 26. 
august.

DET PRAKTISKE
Du kommer til at bo på et delt dobbeltværelse (forvent luftmadrasser og soveposer) 
i Nykøbing Mors, ca. 2 km fra camp-området. Der går gratis bus mellem campen 
og overnatningsstedet flere gange dagligt, hvis du ikke ønsker at gå. Vi arrangerer 
fællesspisning hele ugen. I dagtimerne vil aktiviteterne foregå udendørs ved fjorden, så 
medbring praktisk tøj, overtøj og fodtøj.



DEADLINES

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til ncc@rn.dk senest den 
4. juni  2018. Du får svar på din ansøgning efter ca. 14 dage.

I løbet af juni, juli og august 2018 vil der være online dialog 
mellem deltagerne, tovholder og arrangører i en lukket 
Facebook-gruppe.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL …
Skriv til ncc@rn.dk eller ring til
• Karen Greve Somerset, +45 41 62 08 71
• Anne Marie Heide Hviid, +45 25 45 80 90

Læs mere på www.rn.dk/nordicculturecamp and 
www.kulturmoedet.dk 

VI GLÆDER OS TIL AT 
HØRE FRA DIG!


