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Nyt fra Kulturhavn Festival
Marts 2021

Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Så er det nu, vi i fællesskab går i gang med at skabe programmet til
årets Kulturhavn Festival den 27.-29. august !
I dag åbner Open Call, der giver alle mulighed for at byde ind med
indhold til festivalprogrammet og søge økonomisk støtte til jeres
aktivitet(er).

Open Call – hvad er det?
Fra i år er det Open Call, der erstatter den tidligere proces med en
forhåndstilmelding og en bindende tilmelding. For at være med på

festivalen som aktør, skal I derfor sende en ansøgning. Der er tre
løbende deadlines for at sende: 12. april, 3. maj og 3. juni.
Alle med en god idé til en aktivitet kan søge - om du er
havnekulturskaber, en forening, festival, idrætsklub, kulturinstitution
eller noget helt andet.

Til Open Call har I mulighed for at søge økonomisk støtte til jeres
aktivitet(er), der afholdes under Kulturhavn Festival d. 27-29 august. I
kan søge op til 20.000 kr., og I kan læse meget mere om den
økonomiske støtte lige her.

Et Open Call giver jer mulighed for at ansøge og byde ind med
aktiviteter til programmet på årets festival. Vi står klar til at give jer
sparring på idéer og I er altid velkomne til at skrive eller ringe til
projektleder Esther Jexen Dall på 5152 7289.
I kan tilgå og søge vores open call lige her. Vi anbefaler altid, at I tager
et kig på vores FAQ og Bliv aktør, før I søger.

Når I skal sende en ansøgning...
... så skal jeres idé og aktivitet opfylde fire kriterier:
Aktiviteten skal finde sted i Københavns havn
Aktiviteten skal foregå i weekenden 27.-29 august 2021
Aktiviteten skal være enten havnerelateret eller havnenær
Aktiviteten skal være gratis for alle, i bedste Kulturhavn
tradition
I kan læse mere om kriterierne i vores FAQ lige her.
Hvis I har en aktivitet, men er det mindste i tvivl om, hvordan den kan
gøres mere havnerelateret eller havnenær, så står vi klar med
sparring. Giv gerne vores projektleder Esther Jexen Dall et kald på
5152 7289.

Corona og festivalområder
Vi er selvfølgelig stadig opmærksomme på corona, og vi holder skarpt
øje med udviklingen i samfundet. I planlægningen af Kulturhavn vil vi
derfor også søge væk fra havnens hot spots og store, klassiske
festivalområder med mange mennesker samlet på ét sted, og fokusere
i højere grad på mindre lokationer spredt ud langs havnekanten.
Det betyder også, at Kulturhavn Festival i år skal aktivere endnu flere
steder og ukendte kroge af havnen, og sammen med jeres idéer og
aktiviteter sætte spot på hvordan de skønne områder kan bruges på
nye måder. #opdagdinhavn

Nyheder fra havnen
Nu er der hjælp at hente for bl.a. småbåde og kajakker, der skal sejle i
det omskiftelige miljø ved Slusen i Sydhavnen. En superlokal
vejrstation måler nemlig alt fra vandstand, vind og strømstyrke og kan
tjekkes hjemmefra før I tager afsted.

Superlokal, digital vejrstation ved By&Havn

Til sommer bliver det muligt at se vragdelene fra et skib, der blev
sænket helt tilbage til dengang da Erik af Pommern var konge af
Danmark. Nu er skibet nemlig, efter mange års konservation, kommet
til Københavns Museum, hvor det bliver en del af deres udstilling om
havnens historie.

Københavns Havn anno 1428. Illustration: Københavns Museum

Spørgsmål eller kommentarer?
Nyhedsbrevet kan ikke besvares - men husk, at I altid kan kontakte os
direkte, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Vores
kontaktinformation finder I lige her.

I kan altid læse meget mere og løbende holde øje med nyheder fra
havnen på vores Facebook, Instagram og hjemmeside. Brug også

gerne #kulturhavn2021 og #opdagdinhavn, så vi kan følge med.
Vi ses den 27.-29. august 2021!
Kulturhavn Sekretariatet
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Kontakt
Telefon: 33 66 38 50
Mail: info@kulturhavn.dk

