Foto: Nikolaj Beyer, ”Farvel”- sansevandring på kirkegården.
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INDLEDNING
2021-udgaven af Bornholms Kulturuge blev en forløsende udgave, hvor vi efter en usikker tid præget af
Corona og nedlukninger igen kunne mødes om kulturen. Vi ramte en tid, hvor alle landsdækkende restriktioner var ophævet, og på den måde kunne vi mødes trygt igen som publikum til kulturugens mange arrangementer. Dog kunne vi også erfare, at publikums adfærd har ændret sig lidt under pandemien, og der er
behov for stadig at tænke sikkerheden ind i arrangementerne, såsom afstand og max. antal publikummer.
Der kan ses en lille tilbagegang i antal gæster, men overordnet kan vi være stolte over en succesfuld kulturuge hvor vi endnu engang levede op til vores overordnede vision:
•
•
•

Vi vil være et vindue mod verden, der viser Bornholms kulturelle format!
Vi åbner for en række kulturspor med forskelligt fokus, man som deltager kan følge i løbet af de 10
dage, en kulturuge varer!
Vi ønsker at vise hele øen for vores gæster – følger man et kulturspor kommer man rundt på hele
Bornholm!

Kulturugens arrangementer kan deles i to kategorier, hvor den ene viser det bedste fra vores lokale, rige
kulturliv inden for det enkelte spor, og den anden bringer inviterede kunstnere fra ind- og udland til at give
ny inspiration til øen. Interessen fra det øvrige land for at komme og bidrage med kulturoplevelser til kulturugen er stadig voksende, hvilket er positivt. Det gode samspil mellem arrangementer ”udefra” og vores lokale arrangører giver kulturugen en god diversitet og højt kunstnerisk niveau.
I 2021 gennemførtes Bornholms Kulturuge med de ni kulturspor, som alle indeholdt arrangementer flere
steder rundt omkring på Bornholm. Klassisk musik, rytmisk musik, teater/scenekunst, kunst, madkultur, litteratur, kunsthåndværk, historie/kulturhistorie og natur bød på omkring 176 aktiviteter i løbet af 10 dage.
Dette år var Allinge åbningsby, hvor et samarbejde mellem Bornholms Kulturuge og Foreningen folkemødet
dannede rammerne for markeringen af kulturugens 20 års jubilæum og åbningen af kulturugen. Der var aktiviteter i Folkemødehuset samt i Domen og andre steder i Allinge by resten af dagen. Selve markeringen af
åbningen og jubilæet blev markeret ved ”Bornholm Frit” under musikalsk ledelse af Henrik Billing. Her
kunne et hold af dygtige musikere samt Jakob Seerup sørge for markering af Bornholms befrielse fra russernes besættelse i 1946- samt fejring af, at vi igen kunne synge sammen!
Det er vores håb og intention, at åbningsfestlighederne skifter mellem de enkelte byer år for år.
Der er foretaget undersøgelse blandt gæsterne, og vi glæder os over, at tilfredsheden med Kulturugens
kvalitet, trods årets begrænsninger, ligger på et tilfredsstillende niveau. Desuden er der en tydelig tendens
til en højere %-del tilrejsende gæster. En lav svar-% gør dog, at publikumsundersøgelsen skal læses med
et vist forbehold. En undersøgelse blandt arrangørerne viser - ikke mindre glædeligt - at 87% af dem ”helt
sikkert” vil deltage igen.
En stor tak skal lyde til de mange – nye som gamle arrangører - der har gjort en kæmpe indsats for at underholde og berige vores publikum. Alle har vist stor vilje til at berige kulturugen med arrangementer af høj
kvalitet og stor kreativitet- for publikum i alle aldre.
På samme måde takker vi også vores sponsorer og tilskudsgivere, der gjorde det muligt at gennemføre
endnu en kulturuge uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Med venlig hilsen og god læselyst!
Mikkel Bach-Jensen, Formand for Bornholms Kulturuge
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RESUMÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et væld af aktiviteter i alle 9 kulturspor
www.bornholmskulturuge.dk indtager 1. pladsen som kilde til gæsternes kendskab
Kulturugens gæster bedømmer kvaliteten til 8,2 i gns. på en 10-punkts skala (8,13 i 2020)
Ændring i publikums adfærd. Man bestiller billetter senere, og man er påpasselig med forsamlinger.
82,6% af publikum havde deltaget i Kulturugen i tidligere år
45,1% af publikum deltog i 5 eller flere arrangementer i løbet af Kulturugen
67,4% af Kulturugens gæster havde bopæl uden for øen
72,9% af tilrejsende publikum havde flere end 6 overnatninger i forbindelse med besøget
Tilrejsende kommer fra hele Danmark, men flest fra København
Der blev solgt og udleveret 1.408 stk. kulturpas/armbånd.

Foto: Nikolaj Beyer, ”Dyret i leret – leret i dyret” på Hjorts Fabrik.
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Foto: Nikolaj Beyer. ”Det Russiske Hus”, Gaardens Madkulturfestival 2021

OM KULTURUGENS INDHOLD
Kulturugen 2021 blev en markering af glæden ved igen at kunne afholde en kulturuge under (næsten) normale forhold. Antallet af arrangementer blev det højeste hidtil set, i kraft af at flere arrangementer foregik flere dage – og at
flere nye arrangører denne gang havde meldt sig på banen.
De deltagende ”byer” var i 2021; Aarsballe-Klemensker-Nyker-Rø (firkløver-klyngen), Rønne, Hasle, Sandvig/Allinge,
Gudhjem, Østermarie, Svaneke, Nexø, Aakirkeby og Christiansø, som for 2. gang deltog med et fuldt dagsprogram. Vi
kom dermed igen op på i alt 10 ”byer”.
Kulturspor og by-dage
Ambitionen om at alle spor skal være repræsenteret hver dag i ugen og i hver eneste by er endnu ikke opfyldt, selvom
antallet at aktiviteter i de enkelte spor ligger på et højt antal. Dette skyldes bl.a. andet, at en udstilling på et museum
eller galleri typisk gentages flere dage, men dermed på samme sted. Sporet natur var i år savnet flere steder, hvorfor
der mod 2022 må arbejdes på flere aktiviteter i dette spor. Bornholms Litteraturfestival kunne igen afholde forfatterforedrag i byerne og dermed følge by-dagene til stor glæde for publikum- og for kulturugen!
Det var i 2021 en udfordring at få fordelt aktiviteter på både by-dage og på tidspunkter, der tilgodeså de øvrige. Dette
vil være fokus til forbedring frem mod 2022.

5

Hovedbegivenheder
I Kulturugens vision er der et ønske om at udvikle store hovedbegivenheder i hvert enkelt kulturspor. Rytmisk musik
har sin hovedbegivenhed med Udenfor Sæsonen koncertrækken, Madkulturen har Gaardens madkulturfest og Bornholms Litteraturfestival er hovedbegivenhed i litteratursporet. I 2021 blev også kunst-sporet repræsenteret med en
hovedbegivenhed med Martin Thaulows store udstilling i DLG-hallerne på Nexø Havn. En udstilling, der var åbent
hele kulturugen og også i en lang periode efterfølgende.
Generelt havde hvert spor (på nær natur) flere store ”såkaldte” hovedbegivenheder, hvilket også viser arrangørernes
sult på at bidrage til kulturugen og måske endda bruge kulturugen som en ramme, hvor der kan afprøves nytænkte
formater, også på tværs af kunstarterne. Visionen om hovedbegivenheder i hvert spor er dermed intakt, men det skal
understreges, at netop diversiteten i arrangementerne er en af Bornholms Kulturuges særlige kvaliteter! Det er i sig
selv ikke et mål at kunne præsentere mange store begivenheder- udvalget mellem de små og store events er det, der
giver kulturugen sin værdi, og det skal der værnes om.

Foto: Martin Thaulow.

Åbningsdag
Den officielle åbning af Bornholms Kulturuge 2021 foregik i Allinge, hvor Bornholms Kulturuge og Foreningen Folkemødet var gået sammen om at etablere events, der havde samtalen om kulturen i højsædet. Dette virkede tiltrængt
efter en lang periode, hvor vi ikke har kunnet mødes om kulturen, men hvor kulturen på mange måder har været det,
der alligevel kunne binde os sammen trods afstand. Der var debatter i Folkemødehuset, workshops, debat i Domen
og åbningsarrangement med musik og sang.
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Åbningstalen blev holdt af Daniel Mühlendorph, som især slog et slag for, at vi bør se på kulturen som et vigtigt erhverv på vores ø, og at man også politisk bør anerkende kulturen for denne værdi. Kulturen er jobs for mange bornholmere, hvorfor vi må se på det med større værdi, end vi måske gør pt.
Formand Mikkel Bach-Jensen bød velkommen og takkede sponsorer og fonde. Der var debatter og arrangementer i
Folkemødehuset fra om morgenen, og dagen fortsatte med den officielle åbning i Domen med koncerten ”Bornholm
Frit” under ledelse af Henrik Billing og Kalle Brandt. På scenen var bl.a. også historiker Jakob Seerup, Saga Vokalensemble, operasanger Signe Asmussen, jazz-sanger Signe Koefoed, ungdomskor, Henriette Engelhardt og fællessang
fra scenen. En festlig dag, hvor det at synge sammen må siges var noget af en oplevelse efter halvandet års nedlukning.
Resten af dagen var der arrangementer forskellige steder i byen, og dagen har fået meget positive tilbagemeldinger
fra publikum.

Fra åbningen i Domen. Åbningstale ved Daniel Mühlendorph.

Det lokale engagement – og de nye aktører
Kulturugen kan med glæde konstatere, at mange foreninger, institutioner og enkeltpersoner bakker op om begivenheden og ønsker at være en del af den. Der er således mange gengangere blandt vore arrangører, og hvert år kommer
nye til. I år havde Vestermarie meldt sig på banen med en hel dag med aktiviteter for Vestermaries borgere og besøgende. I alt otte arrangementer på denne Vestermarie-dag, hvilket må siges at være godt gået af de lokale kræfter.
Det er bestyrelsens og sekretariatets ønske at fortsætte det gode arbejde med de lokale kræfter og også åbne dørene
for kunstnere og arrangører udefra. På den måde viser vi, hvad Bornholm har at byde på og tr samtidig at kigge ud
mod verden og lade os inspirere af den verden, vi lever i.
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Fra Kulturuge i Vestermarie.

OM UNDERSØGELSERNE
Der er gennemført to undersøgelser i forbindelse med Bornholms Kulturuge 2021.
Publikumsundersøgelsen er foretaget som et internetbaseret spørgeskemainterview. Deltagerne er rekrutteret via
annonce i kulturugeavisen, opslag på Facebook og Instagram, i nyhedsbrev og ved udleverede visitkort. Der var desuden adgang til undersøgelsen via kulturugens hjemmeside.
144 personer deltog i undersøgelsen. I 2020 var antallet 104.
Antallet af respondenter er i antal mere end halveret i forhold til 2019, men er højere end i 2020. Dette forhold skyldes
formentlig en manglende opmærksomhed/markedsføring af undersøgelsen ude ved de enkelte arrangementer. Undersøgelsen er markedsført og reklameret for på vores sociale medier samt hjemmeside og kultrugeavisen. Dertil har
større arrangementer haft visitkort med QR-koder liggende for at opfordre folk til at deltage i undersøgelsen.
Med det begrænsede antal besvarelser må vi tage forbehold for resultaterne, primært i forhold til kvalitetsvurderingen.
Vi kan også se, at mange besvarelser er fra publikum, der ikke har bopæl på Bornholm. Kulturugen vil fokusere på at
få endnu flere bornholmere til at deltage i kulturugen 2022 og dermed også få feedback fra bornholmerne, så vi ved,
hvordan vi ”rammer” dem bedst.
I denne evaluering er Top 5 af arrangementerne listet op, da det giver et godt billede af bredden i kulturugen. Undersøgelsen kan betragtes som valid for de mere generelle spørgsmål.
Publikumsundersøgelsen kan downloades fra kulturugens hjemmeside.
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Arrangørundersøgelse
En tilsvarende undersøgelse er foretaget blandt arrangørerne, hvor disse besvarer spørgsmål angående antal gæster,
markedsføringsindsats, tilfredshed mv. Der er modtaget 46 besvarelser, hvoraf flere af arrangørerne har afholdt flere
arrangementer. Der mangler besvarelser fra enkelte arrangører, hvorfor tallet for deltagende publikummer også må
ses med de øjne, at alle ikke har meldt antal til sekretariatet. Der var i alt 176 events over de 10 dage.

OM PUBLIKUMS KVALITETSVURDERING
I spørgeskemaundersøgelsen har publikum mulighed for dels at give karakter til Kulturugen generelt og dels give deres bedømmelse af de forskellige arrangementer.
Kulturugen som helhed
Kulturugen 2021 opnåede en gns. karakter på 8,2 og er dermed meget nær målet på 8,25 - som er fastsat i Kulturugens vision (2020: 8,13, 2019: 8,64, 2018: 8,58, 2017: 8,79)
I de generelle kommentarer, ses det tydeligt, at publikum er gengangere, der sammenligner dette års Kulturuge med
dem, de har oplevet tidligere år. I flere tilfælde nævnes det, hvad man savner - som fx arkæologien, samt flere arrangementer i natursporet. Desuden er der ønske om flere gratis arrangementer.
Kulturugen havde flere større events i hvert spor, og kvaliteten var høj. Kulturugen fortsætter altså som den ramme,
der ønsker at rumme de små events og de helt store.
Der var i 2021 flere arrangementer, der havde taget stilling til, hvorvidt deres arrangementer var for de yngre aldersgrupper. Kulturugens bestyrelse og sekretariat havde i 2021 efterlyst flere events for børn, unge og familier, og det var
positivt at opleve, at mange arrangører lyttede og tog stilling til dette. Det er Kulturugens ønske at ramme bredere og
få flere (bornholmske) familier, børn og unge med, og samtidig opretholde et interessant indhold for vores mange trofaste besøgende.
Bornholms Kulturuge havde i 2021 fået ny projektleder, og arven efter 20 års virke var selvsagt en stor, om end spændende opgave. Der har unægtelig været begynderfejl, men learning by doing gælder også her. Kulturugens sekretariat
er i arbejdstøjet frem mod 2022 med alle de erfaringer og idéer, der samlet undervejs.
Takket være økonomisk tilskud til arrangementer var det muligt at tilbyde kvalitetsoplevelser, som ikke kunne gennemføres med den finansiering alene, som billetsalg og entré kan generere.
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Fra ”Uden for Sæsonen” i Musikhuzet 2021

De højest rangerede arrangementer i Bornholms Kulturuge 2021
I publikumsundersøgelsen har vi forsøgt at finde frem til publikums favorit-oplevelser i dette års kulturuge. Dog har der
i spørgeskemaet været tvivl om besvarelsesmetoden, hvorfor mange har besvaret forskelligt med karakterer eller
navne på arrangementer. Denne fejl tager sekretariatet til efterretning og ændrer til næste år.
Dog kan der optælles de 5 højest rangerede pladser, hvilket giver et godt billede af diversiteten i kulturugen, og at
publikum fortsat efterspørger både de mindre events og de store. Listen kan opstilles således med Udenfor Sæsonen
som dette års store favorit:

Top 5

-

Arrangementer, som publikum især kunne lide i 2021, ud fra bedømmelser med karakter fra 1-10,
har disse opnået flest point:

1: Udenfor Sæsonen
2 (delt): Gaardens Madkulturfestival og Bornholms Litteraturfestivals aktiviteter
3 (delt): REIMAGINE (Martin Thaulow), Angelica (opera), Åbning af Bornholms Kulturuge I Domen.
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4 (delt): Dramafronten “Rønne Rundt”, Byvandring i Aakirkeby, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms
Kunstmuseums aktiviteter.
5 (delt): ”Kære Brostrøm”, Late Night Concert i Klemens Kirke, Klassiske celloværker i Nexø Kirke, ”FIRKANT” med Ben Woodhams, ”Bella Italia” i Hasle Kirke.
Her er 8 ud af 9 kulturspor repræsenteret. Natursporet er ikke på listen, men dette hænger sammen med, at natursporet i 2021 ikke var så meget repræsenteret. Publikum har efterfølgende også efterspurgt naturaktiviteter i kulturugen
2021. Vi håber, at der i 2022 vil være endnu flere naturaktiviteter.
I kommentarer til karaktergivningen af de enkelte arrangementer går kritikken i flere tilfælde på forhold omkring pladsbestilling/billetter og manglende praktisk information om hvert event. Dertil også frustration over manglende tjek af
armbånd ved arrangementer, og nogle synes, at 100 kr. er for dyrt for armbåndet, når flere tager entré oveni.

Foto: Nikolaj Beyer, Gaardens Madkulturfestival 2021
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Foto: Kampagne i HT-busser i hele hovedstadsområdet og øvrige HT-linjer på Sjælland.

OM KENDSKAB OG MARKEDSFØRING
Markedsføring og information om kulturugen er dels sket fra sekretariatets side, men også gennem den indsats, den
enkelte arrangør har ydet med såvel pressearbejde som aktiviteter på web og sociale medier.
Besvarelser i publikumsundersøgelsen danner baggrund for de beslutninger, der tages i forhold til fremtidige markedsføringskanaler. Man kan i 2021 se, at publikums brug af kanaler, eller hvor publikum finder deres information om Kulturugen er bredt mere ud mellem kanalerne, hvor det i 2020 var tydeligt, at hjemmesiden var primær kilde.
Medier/kilder til kendskab
Publikumsundersøgelsen giver følgende svar. Tal for 2020 står i parentes (der var mulighed for flere svar):
•
•
•
•
•
•

www.bornholmskulturuge.dk er på en 1. plads med 36,6% (59%)
Det trykte program udkom ikke i 2021, men blev erstattet af kulturugeavis med program. 19% (55%)
Sociale Medier nævnes af 12,9% (26%)
Presseomtale er på 4. pladsen med 9,2% (20%)
Familie, venner og bekendte nævnes af 11,2% (15%)
De resterende 11, 1% har fået kendskab til Kulturugen gn. Annoncer, andre web-sites og andet.

Der ses en tendens til, at brugen af kanaler har fordelt sig mere på de forskellige platforme i 2021.
Til forskel fra 2020, hvor man af Corona-hensyn ikke udgav en kulturugeavis, havde Bornholms Kulturuge 2021 indgået en sponsoraftale med Bornholms Tidende om en kulturugeavis. Til forskel fra tidligere, lå al redaktionelt arbejde hos Bornholms Tidende. Tidligere har avisen været udgivet af Bornholms Kulturuge selv. Dette betød i 2021 en avis med annoncer og varierende fokus på arrangementerne. Nogle fik mere omtale end andre, og det var en vurdering ml. Kulturugens sekretariat og Bornholms Tidendes journalist, hvordan avisen bedst repræsenterede diversiteten i kulturugen, så læseren
også fik indblik i ugens mange forskelligartede tilbud. Samarbejdet med Bornholms Tidende fortsætter i
2022, hvor vi skal være opmærksomme på fordelingen af omtalen af arrangørerne, så læseren får et
godt overblik over kulturugens mange tilbud. Dertil kan det være en fordel at tydeliggøre arrangementer
for børnefamilier.
Programhæftet, som til gengæld blev produceret og distribueret i 2020, blev ikke lavet i 2021. Som led i
en længere proces om at gøre kulturugens program digitalt mhp. En fremtidig app, forsøgte kulturugen i
2021 at have program som midterside i avisen og henvisninger til Kulturugens hjemmeside som primær
programkilde. Her kunne sekretariatet løbende holde programmet opdateret. Det var således en øvelse
at ’opdrage’ kulturugens gæster til at blive mere digitale. Vi kan se en fremgang på antal besøg på vores hjemmeside under kulturugen, men samtidig fortæller publikumsundersøgelsen, at der er plads til
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forbedring. Bornholms Kulturuges sekretariat arbejder på at optimere hjemmesiden i samarbejde med
JF data til 2022, og det arbejde er allerede i gang.
Hjemmesiden, avisen med program samt sociale medier er de tre mest hyppigt brugte informationskilder for vores publikum.
”Andet” dækker i flere tilfælde over abonnement på Kulturugens nyhedsmail og kendskab fra tidligere
år.
Kulturugeavisen og hjemmesiden var de mest brugte informationskilder i 2021. Dette fordrer en øget
opmærksom på at imødekomme brugeren og sørge for, at informationer på både web og i avisen er
korrekte.
Interessen for at besøge www.bornholmskulturuge.dk melder sig normalt omkring maj måned og topper
umiddelbart før kulturugen for igen at falde brat, når kulturugen er slut. I år ses dog en øget aktivitet lige op
til kulturugen og under kulturugen.
Bornholms Kulturuges hjemmeside linkes direkte til Destination Bornholms eventkalender, hvorfor hvert arrangement markedsføres online minimum to steder under kulturugens regi.
Kulturugens aktivitet på Facebook foregik på samme niveau som året før. Antallet af følgere på Kulturugens Facebookside er øget fra 5.674 til 5.825 pr. d.d. En lille stigning, som er sket uden annoncering for
flere fans.
Lidt under e. 4.-del af Kulturugens arrangører angiver sociale medier som redskab til deres egen markedsføring.
Den lokale mediedækning var ligesom de foregående år stor og med megen positiv omtale. Det gælder
for samtlige kanaler, dagblad, ugeavis, netmedier, tv og radio, at der var stor interesse for årets historier.
Pressearbejdet er vigtigt, da redaktionel omtale altid skaber større troværdighed end den, man opnår ved
annoncering. Det skal dog understreges, at tallet for kendskab til kulturugen i 2021 er markant lavere end i
2020, hvorfor Bornholms Kulturuge frem mod 2022 må være endnu mere obs på netop presseomtale og
aftale med pressen om interviews til arrangementer, at de kan følge processen frem mod kulturugen, og at
sekretariatet øger fokus på historier, der vil være gode at få mediedækning af. Både for kulturugen og for
publikum!
Familie, venner og bekendte er en kanal, som ikke skal underkendes, og som er helt afhængig af, at publikum opfatter Kulturugen som interessant og dermed anbefaler den.
Som en del af Bornholms Tidendes sponsorat fik kulturugen ”wild-card” til annaoncering i avisens trykte
medier samt online annoncering. Vi havde altså udover samarbejdet om avisen altså også adgang til annoncering, på de tidspunkter det bedst betaler sig for kulturugen. For dette vil vi sige en stor tak!
Kulturugen havde igen i år en hel sides omtale i turistpublikationen Bornholm hele året, Kunstrundens programkatalog, og der var indkøbt annonce i kataloget Mad og Mennesker. Som noget nyt optrådte Kulturugen på reklamespots i HT-busser i hovedstadsområdet (se foto. I 2020 havde kulturugen reklamespots på
s-togperroner), mens den øvrige betalte markedsføring primært koncentrerede sig om digitale medier. På
turisthjemmesiden www.bornholm.info har Kulturugen sin egen profil med omtale, og som angivet ovenfor
var alle arrangementer i eventkalender.
I lighed med sidste år var der opsat vejsideplakater ved indfaldsvejene til de byer, der havde kulturugearrangementer.
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OM KULTURUGENS GÆSTER
Kulturugens gæster er både trofaste og flittige!
Mange genbesøg
De fleste gæster har været med til tidligere kulturuger og andelen var stigende i år, hele 82,6% havde deltaget før (2020: 83%, 2019: 75%), og kun 17,4% var til kulturuge for første gang (2020: 17%, 2019: 25%).
Hele 45,1% af gæsterne deltager i mange aktiviteter, angivet som 5 eller flere. 12,5% var kun til et enkelt
arrangement. Tendensen har været den samme i alle år siden 2017.
Kulturugens publikum består af kulturinteresserede bornholmere og af især tilrejsende gæster. For 3. gang
overstiger andelen af tilrejsende gæster den andel, som bornholmerne udgør. Fordelingen mellem dem var
i 2021 sådan, at 67,4% var tilrejsende. (2020: 73%). Tallet er en smule lavere end i 2020, men set i lyset af
antal publikummer il kulturugens arrangementer, må vi stadig konstatere, at bornholmerne forholder sig
mere tilbageholdende efter pandemien, men at kulturugen fortsat er en turismemagnet i september.
De tilrejsende kommer fra Hovedstaden (36,1), fra Sjælland (18,8), fra Syddanmark (6,3), fra Midtjylland
(4,9), Nordjylland (1,4) og andre lande (1,44). De sidste 32,6% af Kulturugens gæster er bosat på Bornholm. Omvendt var 43% af gæsterne i 2019 bornholmere. Samlet set var 2021 også en smule atypisk, og
om den store ændring er relateret til Corona, eller om der omvendt er tale om en tendens må fremtiden
vise.
Overnatningsform: 79,3% af de tilrejsende boede privat i eget/lånt feriehus eller hos familie og venner under deres ophold i forbindelse med kulturugen. I 2020 var dette tal på 51%. 20,7% boede på hotel, ferielejlighed, vandrehjem etc.
Opholdslængde: Gæsterne er længe på Bornholm, når de kommer på grund af kulturugen. Ingen har angivet 1 overnatning. Hele 72,9% har 6 eller flere overnatninger ifm. Kulturugen.
Værdiskabelse: For de tilrejsende gælder det, at der er tale om turister, som skaber stor værdi for Bornholm, idet vi fra VisitDenmarks analyser er bekendt med, at kulturturister har højere døgnforbrug end andre
gæster og i tillæg hertil er det dokumenteret, at kulturugens gæster har længere ophold end øvrige besøgende. Vi ved desuden, at målgruppen fortrinsvis består af par, der rejser uden børn i aldersgruppen 50+.

OM ARRANGØRERNES TILBAGEMELDING
Publikums antal. En optælling af gæster ved de enkelte aktiviteter viser et samlet besøgstal på ca. 7.505. Der skal
tages forbehold for, at ikke alle arrangører har meldt tilbage med besøgstal, hvorfor tallet ikke er 100% validt. Dog
svarer størstedelen af arrangørerne, at de opnåede det besøgstal, de havde forventet eller derover. 80,5% indberetter
”som forventet/overforventet” og 19,5% melder ”lavere end forventet”. Igen må vi tage vores historie med Corona med
i denne beregning. For hvad vi forventer nu, er ikke nødvendigvis det samme, som før pandemien. Dog må det siges
at være yderst tilfredsstillende tal for 2021 oven på en pandemi og nedlukning. Et fokus, som kulturugen er nødt til at
have nu og frem mod kulturugen 2022 er armbåndsordningen. Der er ikke solgt det ønskede antal armbånd, hvorfor et
fokus på dette er nødvendigt. Kulturugens bestyrelse og sekretariat er i gang.
Egen markedsføring. Selvom Kulturugen gennem sit sekretariat markedsfører den samlede kulturuge og de enkelte
arrangementer, så har arrangørerne også selv har brugt ressourcer på markedsføring af deres eget arrangement. Kun
1 arrangør melder, at de ikke har markedsført selv.
Arrangørernes hjemmesider og sociale medier er de mest brugte kanaler til annoncering. = 41,8%.
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Tjek af armbånd. Desværre kan det konstateres, at vi fortsat halter bagefter, når det gælder arrangørernes tjek af,
om publikum havde købt adgangstegn/kulturpar i form af armbånd. Andelen, som svarer, at de tjekkede det obligatoriske armbånd er i 2021 78,3% (2020: 68%, 2019: 81%,)
Kulturugens sekretariat og bestyrelse er meget obs på dette. Armbåndet udgør et vigtigt ben i kulturugens finansieringsmodel, hvorfor øget fokus på kommunikationen om armbåndet mellem kulturugen og arrangører, bør være i højsædet. Dette samarbejde skal forbedres frem mod 2022.
Samarbejde med sekretariatet. Samarbejdet med sekretariatet bliver vurderet til 4,13 på en skala fra 1-5.
Fremtidig deltagelse. Publikum og arrangører har det til fælles, at de gerne kommer igen og igen. Gruppen af arrangører består af en relativt stor fast kerne, som år efter år stiller op med nye aktiviteter, men der kommer også nye til
hvert år. Grundlæggende er der et stort ønske fra mange sider om at være en del af Bornholms Kulturuge, ligesom
mange opfatter Kulturugen som en effektiv platform til synliggørelse af dem selv og deres projekter.
87% vil helt sikkert gerne være med igen, mens 13% svarer, at de måske vil deltage igen. Ingen har svaret, at de ikke
vil deltage igen, hvilket glæder bestyrelse og sekretariat meget!
I 2020 og 2019 så det sådan ud: 85% ville helt sikkert være med igen (2019: 74%), 7% ville måske deltage igen
(2019: 23%) og 4% havde ikke lyst til at deltage en anden gang (2019: 4%).

Foto: Nikolaj Beyer, Late-Night-Concert I Klemens Kirke med Bjarke Mogensen, Signe Asmussen og Mathias Heise
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OM ALLE DEM, DER GØR DET MULIGT
Sponsorater, fondsbevillinger, tilskud fra BRK og indtægter på kulturpas/armbånd udgjorde den nødvendige økonomi.
Arrangørernes mere eller mindre ulønnede indsats gav kulturugen en volumen og en kvalitet, der rækker langt ud over
det, som regnskaber og budgetter kan vise. Mange arrangører skaffede desuden medfinansiering til egne projekter fra
både fonde og virksomheder.
Mediedækningen var uvurderlig i forhold til at skabe kendskab hos primært bornholmerne. Der vil til 2022 være yderligere fokus på samarbejde med medierne.
Destination Bornholm støttede, ud over løn til sekretariat, med kontorfaciliteter og tidsforbrug hos flere medarbejdere.
En vigtig ressource for kulturugens fortsatte udvikling.
Tak til vores sponsorer:

RESULTATMÅL 2019-2021
•

•

•

•

•

Mål for antallet af spor og for antallet af aktiviteter i hvert spor. Minimum 8 forskellige spor med minimum 10
aktiviteter i hvert spor.
Resultat 2020: 9 forskellige spor - 2 spor med 10 og 11 aktiviteter, 7 spor med 20 eller flere aktiviteter
Resultat 2021: 9 forskellige spor – alle spor med over 10 aktiviteter i hvert spor.
Mål 2021 for samlet antal besøg ved arrangementer med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15%
Resultat 2018: 9.139
Resultat 2019:10.470
Resultat 2020: 8.207
Resultat 2021: 7.505 (obs! Flere arrangører har ikke meldt antal besøgende til kulturugen!)
Mål 2021: 45% af kulturugens gæster deltager i 5 eller flere kulturugearrangementer.
Resultat 2018: 42% deltog i 5 eller flere arrangementer
Resultat 2019: 42% deltog i 5 eller flere arrangementer
Resultat 2020: 43% deltog i 5 eller flere arrangementer
Mål 2021 for publikumstal, med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15%
Resultat 2018: 2.580
Resultat 2019: 3.103
Resultat 2020: 2.079
Resultat 2021: 1408
Mål 2021 for antal tilrejsende gæster med 2018 som udgangspunkt. Vækst på 15%
Resultat 2018: 1.109
Resultat 2019: 1.769
Resultat 2020: 1.518
Resultat 2021: 950 (antal tilrejsende i alt 67,4 % af kulturugens deltagere)
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•

•

•

Udregnet på basis af antallet af publikummer (solgte badges) sammenholdt med %-fordelingen på bopæl i
publikumsundersøgelsen.
Mål for økonomisk værdi, udregnet på baggrund af tilrejsende gæster, deres indkvarteringsform og opholdslængde. Vækst på 15% i 2021
Resultat 2018: na (manglende event tracking for Kulturugen 2018)
Resultat 2019: na (manglende eventtracking)
Resultat 2020: na (manglende eventtracking)
Mål for publikums kvalitetsvurdering. Publikum giver en gns. karakter på minimum 8,25 på en 10 punkts skala.
Resultat 2018: 8,58
Resultat 2019: 8,64
Resultat 2020: 8,13
Resultat 2021: 8,2
50% af publikum har deltaget i tidligere kulturuger.
Resultat 2018: 75%
Resultat 2019: 75%
Resultat 2020: 83%
Resultat 2021: 82,6%
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HANDLINGSPLAN 2022
Fundraising og justering af finansieringsmodel – Fastlæggelse af by-dage og vilkår for arrangørdeltagelse – visioner
om projekter for børn og unge - Opfølgnings- og planlægningsmøde med ansvarlige for spor – Udvikling af indhold
med arrangører - Identifikation af evt. nye arrangører og kontakt til disse - Evaluerings- og opstartsmøde med tidligere
og potentielle arrangører – Hjemmesideudvikling – fokus på armbånd og kommunikationen herom - Behandling af indkomne ansøgninger/tilmeldinger - Koordinering og dialog med arrangører og sporansvarlige – Programlægning – Markedsføring, herunder avis, annoncer, presse - Planlægning og design af publikumsundersøgelse - Gennemførelse af
kulturuge 2022 – Analyse, evaluering og regnskab.
Budget 2022

Omkostninger:
Tilskud til arrangører
Markedsføring og information
Projektledelse/koordinering
Administration/netværk
Omkostninger i alt

500.000
200.000
270.000
50.000
1.020.000

Finansiering:
Sponsorater og fondsbevillinger
Tilskud BRK
Andre indtægter
Finansiering i alt

700.000
170.000
150.000
1.020.000

Minimumsbudget for at kunne realisere Kulturuge 2022. Ifald det lykkes at øge finansieringen fra fonde og sponsorer,
vil budgettet til arrangementer og til markedsføring blive øget tilsvarende. Der skal til 2022 findes en hovedsponsor og
vi er i dialog med lokale fonde om støtte. BRK støtter i 2022 med min. samme beløb.
Det vil være muligt at gennemføre en kulturuge hvis det lykkes arrangørerne at rejse supplerende finansiering til de
enkelte projekter.
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