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VORES MISSION

Fra ukendt bydel
til kunstnerisk
kvarter

Vi vil skabe Nordeuropas
største bydelsgalleri
Med projektet ”Co-creating our Kunst og idræt
future story” vil vi skabe Nord- skaber møder på tværs
europas største bydelsgalleri.
Ved at kombinere kunst og
idræt kan vi få et miljø, der beOmdrejningspunktet for byvæger folk – både fysisk, emodelsgalleriet er Vejlby, der ligtionelt og mentalt. Kunsten
ger som en bydel lige uden for og idrætten skaber møder på
centrum i Aarhus.
tværs af køn, alder, hudfarve
og evner. Ved kunst og idræt er
Her er en række lokale aktører outputtet lige så vigtigt for udgået sammen i et bemærkeløver og beskuer – alle kan være
sesværdigt og unikt samarbej- med på deres egne betingelser
de. De har fundet hinanden på og finde inspiration og motivatværs af deres daglige domæ- tion. I mødet opstår en ny fælner, i et fælles ønske om at gen- les fortælling, et nyt fællesskab
tænke forstadens mødesteder og en ny begejstring.
og skabe en kunstrambla og et
bydelsgalleri, der binder områ- Projektet ”Co-creating our
dets institutioner sammen og
future story” sætter nye stangiver bydelen identitet og kant. darder for fremtidens forstad
1,5 mio. brugere benytter årligt
områdets idrætsfaciliteter.
Bydelsgalleriet vil udnytte
denne aktivitet ved at skabe
et projekt i krydsfeltet mellem
idræt og kunst.
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og nytænker borgernes møde
med kunsten. Resultatet bliver
et inspirerende bymiljø, samtidskunst i international klasse,
og et projekt som inviterer alle
lokale og nye beboere med indenfor til at bidrage og udvikle
bydelen Vejlby.
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Det vi vil opnå med projektet
1. Kombinere idræt, kunst og byudvikling til en helt ny
type kulturmiljø
2. Inspirere kommende generationer til at bevæge
kroppen og samles i fællesskabet omkring idræt, leg og
visuelle sanselige oplevelser
3. Skabe nye møder mellem kunst og borgere ved at
bringe kunsten helt tæt på borgernes hverdag
4. Bringe høj kunstnerisk kvalitet ud i de ydre bydele
5. Involvere lokalbefolkningen i udviklingen af deres
nærområde
6. Skabe sammenhæng mellem forskellige byudviklingsinitiativer i området med kunsten som samlende udviklingskraft
7. Skabe en helt ny type destination og attraktion, der involverer de besøgende og forbipasserende både visuelt
og gennem bevægelse
8. Skabe et nyt mødested med plads til ”den 3. halvleg"
og dermed give forstadsmiljøet et centrum, som samler
området, så det ikke alene orienterer sig mod midtbyen/Aarhus C.
9. Skabe fysisk og mental sammenhæng i området Vejlby
10. Skabe et aktivt og attraktivt modstykke til det identitetsløse lokalområde vi kender i dag og være et
foregangseksempel for fremtidens bydel

KARAKTERISTIK AF OMRÅDET

Over 15.000 nye
borgere er på vej

Vejlby
Som bydel i Aarhus er Vejlby
præget af en bebyggelse, der
primært er etableret i slutningen af 1960’erne og fremefter.
Området er domineret af etagebyggerier og rummer desuden et indkøbscenter og en
række uddannelses- og idrætsinstitutioner. P.t. overgår området en fornyet transformation
med investeringen i 6400-7000
nye boliger over de næste 5-10
år, der skal tiltrække yderligere
15.000-17.000 nye beboere til
området.
Dermed bliver Vejlby-Risskov,
som Vejlby er en del af, potentielt det største lokalsamfund
i Aarhus Kommune med over
40.000 indbyggere.

Udfordringerne for bydelen er,
at det i dag er et område, der
opleves som usammenhængende og med få visuelle og
fysiske forbindelser mellem
de forskellige bebyggelser af
bydelen. Samtidig mangler
bydelen identitet og kendetegn,
hvilket også kommer til udtryk
gennem en svag lokal stolthed
blandt borgerne.

Muligheder

Udvidelsen af boligmasse i
området rummer dog også et
potentiale for at sætte fornyet
fokus på områdets sammenhæng og gennerelle byudvikling.

Kendetegnende for Vejlby som
bydel er også at bydelen rummer en række uddannelses- og
Udfordringer
idrætsinstitutioner der trods
Som så mange andre
ringe visuel og fysisk forbindforstadsmiljøer eksisterer
risikoen for at området udvikler else ligger i umiddelbar nærhed
til hinanden. Institutionerne
sig til et endeløst, centerløst
bymiljø uden tydelig identitet. tæller bl.a. Idrætshøjskole,
gymnasium, kirke, idrætscenter
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mm. Det er alle institutioner,
der på hver deres område danner rammen for et offentligt
mødested. Med dette projekt
har aktørerne taget initiativ
til at styrke samarbejdet på
tværs af området.

BORGERINDDRAGELSE

En fælles
fortælling om
Vejlby

Alle generationer kan være med
Med op mod 17.000 nye beboere og over 1,5 mio. brugere af
området er det afgørende for
projektet, at både eksisterende
beboere såvel som kommende
beboere og brugere føler ejerskab til projektet. Fortællingen
om et sted skabes af stedets
beboere og brugere.

stnere, der bliver det synlige
output. Men det vil ske på
baggrund af et oplæg fra de
lokale aktører i området – både
i forhold til hvor og hvordan
kunsten skal integreres i området.

Samarbejdsprocessen omkring
skabelse af det kunstneriske
Projektet ”Co-creating our fu- output bliver således en vigtig
ture story” lægger derfor vægt del af vores forløb.
på at inddrage de lokale borgere og aktører i opbygning af
Det bagvedliggende formål er
den stedsidentitet, som de kan at igangsætte en konkret udvære stolte af og have glæde
vikling af Vejlbyområdets lokale
af.
identitet og sammenhængskraft.

Fokus på
borgerinddragelse

Projektet vil inddrage et bredt
aktørfelt: Lokalbefolkningen på
tværs af generationer, idrætsudøvere, klubber og foreninger,
erhvervsaktører, lokalpolitikere,
kulturaktører og alle andre, der
ønsker at være medskabere.
Det er de kunstneriske værker,
udført af professionelle kun-
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OUTPUT

Bydelsgalleriet
binder by(delen)en
sammen

En ny attraktion i Aarhus
Med base på Idrætshøjskolens
rambla får Vejlby et udendørs
bydelsgalleri med street art på
internationalt niveau.

Værkerne og installationerne er
af høj kunstnerisk kvalitet, og
forholder sig til de stedsspecifikke omgivelser.

Bydelsgalleriet vil danne en
visuel rute gennem nøglepunkter i bydelen med en række
nedslag i form af fysiske kunstværker, der er med til at synliggøre og genopdage områdets
fortælling. Nedslagene kan
eksempelvis laves på matriklen
hos den enkelte aktør og ikke
mindst i forbindelse med
tunneller, pladser, stier og passager der forbinder området.
Hvorend nedslagene er, er det
vigtigt, at flest mulige kan få
glæde af dem.

Bydelsgalleriet vil blive en visuelt pirrende og inspirerende
oplevelse at bevæge sig igennem, og det vil samtidig danne
rammen om et mødested for
idrætten og et socialt samlingssted for områdets beboere. Det vil blive en attraktion
for børn og voksne i alle aldre.

Høj kunstnerisk kvalitet

Området rummer mulighed for
at det kunstneriske output kan
tage mange forskellige former
såsom gavlmalerier, skulpturelle instalationer, interiør, lys, udsmykning af baner eller andre
og nye faciliteter.
10
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KOBLING TIL EKSISTERENDE TILTAG

Bydelsgalleriet som
overliggeren på lokale
udviklingsprojekter

Vores individuelle projekter skal
løfte vores fælles projekter
”Co-creating our future story”
er ikke bare et særskilt kunstprojekt. Det er også et projekt,
der samler områdets mange
aktører og bygger ovenpå den i
gangværende byudvikling, som
sker i området.

ning, crossfit, yoga og pilates,
og 3. supplere populære træningsformer med
en revitalisering af motionsgymnastikken ved at udvikle
et træningskoncept, der komUdeområde ved
binerer fællesskab og holdånd,
Idrætshøjskolen
fysisk hård styrketræning og
Som optakt til dette projekt er Klubhus
Idrætshøjskolen arbejder lømotorisk udfordrende færdigdet lykkedes at samle en ræk- VSK Fodbold skal have et nyt
bende på at forbedre og udvik- hedsøvelser - en kombination
ke forskellige aktører i områtidssvarende klubhus ved Vejlby le deres udeområder ved skolen af crossfit, Ninja warrior og
det med hver deres projekt og Stadion. Der etableres også en – bl.a. i form af en bålplads.
motionsgymnastik.
planer, og nu forene disse i en
ny tribune og banen bliver opfælles mission om at skabe en graderet med kunstgræs. VSK Springcenterets nye hal
Skejbyen
pulserende og inspirerende by- Fodbold er med over 1.000
I Springcenter Aarhus’ fortEntrepreneurvirksomheden A.
del, der hænger sammen.
medlemmer en af byens stør- satte udvikling er det naturligt Enggaard er i fuld gang med at
Som en del af forprojektet til
ste fodboldklubber, og de for- at udvide med en ny og 3. hal, skabe en ny bydel på området
bydelsgalleriet er samlet et
venter yderligere tilstrømning, som skal skabe nye og udforafgrænset af Skejbygårdsvej,
overblik over de eksisterende
når de mange nye beboere
drende rammer. Grundideen er Skejbyvej og Vejlby Centervej
projekter og initiativer, som
kommer – derfor skal der udvi- en flerfunktionel hal der kan: 1. i Skejby, med ca. 690 boliger
med fordel kan spille sammen des nu.
fastholde de mange børn, der fordelt på 51.000 m2 og aktimed bydelsgalleriet og binde
dyrker gymnastik og beslægte- vitetsområde inkl. daginstituområdets fysiske projekter
Kulturhus og
de bevægelsesformer, og som tion. På området genbruges
sammen i en rød tråd:
Basketball mekka
med alderen udvikler interesse den eksisterende idrætshal,
Visionær plan om et nyt kulfor stadig mere specialiseret
der indgår i et aktivitetstorv til
Grøn Gymnasium
turhus med en lang række af
træning, 2. rumme de motibydelens beboere. Der er tænkt
Risskov Gymnasium udvikler
brugsmuligheder, der skal være onsformer, der i stigende grad en grøn kile ind gennem områsammen med Labland Archiet ny epicenter i Vejlby. Bygge- bliver populære blandt unge og det og hovedindtrykket bliver
tects et projekt der skal skabe riet skal give plads til en super voksne i dag, såsom styrketræ- grønt og frodigt.
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nye og inspirerende uderum.
Der er fokus på at aktivere
baghaven ved gymnasiet, hvor
der skal være plads og mulighed for mere ophold og aktivitet – bl.a. i form af en multibane.
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moderne hal der matcher Bakken Bears fantastiske niveau.
Hele byggeriet bliver også en
tiltrængt ny indgangsportal til
Vejlby-Risskov centeret.

KORT OVER TILTAGENE

Kunst og bevægelse
forstærker vores
sammenhæng

Kortlægning
Som forundersøgelse til projektet er der lavet en kortlægning
via interviews med projektets
partnere. Kortlægningen tager
udgangspunkt i deres brug af
og indgående kendskab til området. Kortet til højre er markeret med følgende:
Kerneområder:
Ved at krydsreferere input fra
alle interviews, kan vi udpege en
række kerneområder, som har
en særlig funktion eller betydning i Vejlby. Det er disse områder, der får størst opmærksomhed i projektet, da det er her
projektet kan gøre størst gavn.
Bygrænse:
Grænsen markerer det område som definerer selve Vejlby.
Det afskærer ikke projektet fra
at bevæge sig udover, da flere
samarbejdspartnere befinder
sig udenfor grænsen, men har
eller ønsker en forbindelse til
Vejlby-området.
14
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KERNEOMRÅDER
BYGRÆNSE VEJLBY
KERNERUTER
POTENTIEL UDSMYKNING

Potentielle
kunstneriske nedslag
Kerneruter:
Kerneruterne er essentielle for
projektet, da kortlægningen
viser, at det er disse forløb på
kryds og tværs af Vejlby, som
de daglige brugere benytter,
men de skal synliggøres og
fremhæves endnu mere således, at det bliver tryggere at
bruge dem, at det bliver tydeligere, hvordan ruterne hænger
sammen og skaber forbindelse
rundt i området, og at det bliver lettere for udefrakommende gæster at bruge området.
Potentiel udsmykning:
I samråd med projektets partner er der fundet frem til disse områder, som kan være et
sted eller område, hvor det
giver særlig mening at placere
et kunstnerisk nedslag, eller
en bearbejdning af området.
Projektet skal fremadrettes
vise, hvor og hvordan det præcist skal udformes, men her en
bruttoliste af udvalgte steder.
15

Nedslagspunkterne er skitseret på de efterfølgende
sider (oversigtskort på næste
side) og der er præsenteret
en række eksempler på, hvad
et kunstnerisk nedslagspunkt
kunne være.
Næste skridt i projektet bliver at kvalificere og udvikle de
forskellige nedslagspunkter
sammen med de lokale beboere og aktører. Det vil ske for at
sikre ejerskab og for at kunsten spiller godt sammen med
områdets funktioner og eksisterende miljø. Det vil danne
basis for en detaljeret plan for
de forskellige kunstværker og
det sammenhængende forløb
mellem dem.
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1. Vadebassin kombineret med interaktivt klatrenet

Et bassin (som ved eks. Musikhuset Aarhus) designet til
at interagere med et kravlenet der bevæger sig over, ved
siden af og omkring bassinet. Net og bassin er designet af
samme kunstner, så de visuelt hænger sammen.
Nettet har til formål at aktivere bevægelse, særligt hos
børn og invitere de mindste brugere af området til at opholde sig her og dermed aktiveret livet i området.
Net og bassin skal i sig selv fungere som en kunstinstallation der æstetisk kan stå alene, som et samlet værk. Hal 3
og 4 er brugbare som flader til udsmykning i form af vægmalerier, men der skal sættes plader på murerne, for at
sikre bygningen.
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KERNEOMRÅDER
BYGRÆNSE VEJLBY
KERNERUTER
POTENTIEL UDSMYKNING

2. Udsmykninger der vender ud mod stien
og boldbanerne.

Udsmykninger for enden af ramblaen, der samler kernen af
aktiviteterne, partnerne og brugerne i projektet. Værkerne
skal være en samlet fortælling om de forskellige bestanddele, der er en del af projektet og området. Hvem møder
du her? Hvem er vi? Hvad laver vi her?
Det skal være fortællingen om området og historien om
Vejlby og det hjerte der banker i centrum af denne bydel.
Kunstnerne vil være nøje udvalgt i forhold til deres evne til
at formidle og fortælle en historie. Værket vil invitere til at
gå på opdagelse i værket og videre ud i området.

3. Wayfinding med kunstnerisk udtryk (vejviser)

En vejviser er en mindre installation, der bliver designet
og udsmykket af eller i samarbejde med en kunstner – vi
kalder det wayfinding med et kunstnerisk udtryk. Formålet
med denne installation er at skabe en visuel sammenhæng
gennem hele området, der sikrer, at når du bevæger dig
rundt i bydelsgalleriet, så kan du altid se det næste fixpunkt i form af en ny installation eller et nyt værk.
Der vil være flere af disse undervejs som pejlemærker og de
skal designes således, at de indbyder til interaktion i form
af bevægelse, et pauserum, et møde- eller gemmested –
dvs. at det kan være en lygtepæl, et stativ, en bænk eller en
regulær vejviser.
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4. Udsigtstårnet - Tårn der løfter brugerne op over
området og beskuer bylivsgalleriet fra ”luften”

Et tårn der giver mulighed for at se flere af installationerne, værkerne og hele bydelen fra oven. Et tårn man
kan gå ind i og op i. Tårnet ud til Vejlby Centervej, hvor
fodboldbanerne møder kolonihaverne, bliver en platform
der inviterer til møder og samtaler. Et mødested hvor
fortællingen om området kan læses og ses inde i tårnet.
Tårnet bliver derfor også en illustreret ”guide” til at besøge
området og de ting man kan opleve. Tårnets design vil
hænge sammen med de installationer, der binder området
visuelt sammen.

5. Porten til Vejlby (vejviser)

Indgangen til området her betragtes, af samtlige parter
i projektet, som en af to hovedindgange til Vejlby. Derfor
skal der her skabes en synlig invitation i form af en installation, der inviterer brugere og gæster af området, ind til
hjertet!
Installationen skal være tænkt som et oplagt og genkendeligt mødested, hvor man sætter hinanden i stævne og
følges ind til det, vi skal sammen – ” Vi mødes ved porten
til Vejlby”.

18
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6. Hovedindgangen ("triumfbuen")

Åben, indbydende og interaktiv ”ommøblering” af området. Indgangen her beskrives som hovedpulsåren direkte
ind til Vejlbys hjerte. Her færdes hundredevis af brugere og
gæster, forældre og børn, unge og gamle hver dag for at
komme ind til skolen og hallerne. Flere beskriver det som
den primære hovedindgang.
Hele området skal gentænkes med udgangspunkt i et
sammenhængende design som vi eks. ser i ”vejviserne”.
Her skal man også gennem kunsten, visuelt kunne se og
opleve, de mange forskellige nationaliteter og kulturer, som
eks. i form af de professionelle basketball spillere fra hele
verden, der har deres dagligdag lige inde bag murerne.
Det er vigtigt at få oplevelsen af en forbindelse henover
Tranekærvej, der åbner op mod Risskov Gymnasium og
parkeringspladsen, hvor vejvisere skaber sammenhæng fra
hver side.
Samlet er det et område, der både skal rumme udsmykninger, ophold og møder, leg og fordybelse. Et område hvor
opdagelsen og fortællingen sker med kunst, og lader brugerne definere værket ved deres blotte tilstedeværelse! Her
skaber vi sammenhæng med projektet Grøn Gymnasium
og de nye uderum, som gymnasiet udvikler sammen med
Labland Architects, og den multibane, som skal være på
hjørnet af gymnasiets område.
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7. Udsmykninger der inviterer ind til området Vol. 1

På hjørnet af Vejlby Centervej og Tranekærvej skal der
være udsmykninger, der binder stemningen og DNA´et fra
den mangfoldige grønne kile sammen med hjertet og tiltrækker brugerne til at besøge den anden side af vejen.
Udsmykningerne er i udgangspunktet tænkt som rene
kunstværker, hvor kunstnere får frie hænder. Her er det
tanken, at kunsten skal tale sit eget rene sprog og dermed
”aktivere” sit publikums egne uforbeholdne oplevelse.

8. Udsmykninger der inviterer ind til området Vol. 2

Et oplagt ”hjørne” af Vejlby er ved Grenåvej og Vejlby Centervej. Her er der meget trafik og mange passerende, der
skal inviteres til at gå på opdagelse i bydelsgalleriet. Rigtig
mange brugere af området, i særdeleshed gymnasieeleverne, bruger denne rute til og fra hjertet af Vejlby. Udsmykningen skal stå her i sin rene form som i punkt 7, men vejviseren skal skabe genkendeligheden og sammenhængen.

9. Udsmykninger der inviterer ind til området Vol. 3

En oplagt todelt ”facade” af Vejlby med rigtig mange
forbipasserende, der skal inviteres indenfor i bydelsgalleriet. Rigtig mange mennesker kører dagligt forbi denne
”facade” ud mod Grenåvej og mange brugere af området
bevæger sig forbi på ”bagsiden” ind mod hjertet af Vejlby.
Målet er at skabe en stærkere sammenhæng bag centeret
som sikrer, at brugerne kommer videre ind i området.
Udsmykningerne på de 6 gigantiske gavle skal stå her i sin
rene form som i punkt 7, men vejvisere på jorden og i særdeleshed punkt 5 skal skabe genkendeligheden og invitationen.
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10. Kunstnerisk lys i og over stadion

Der arbejdes på at etablere en ny kunststofbane ved
den eksisterende løbebane. I denne sammenhæng kunne
løbebanen eks. udsmykkes med lys som banemarkering
og dekoration af selve løbebanen, så der også kan løbes i
mørke, og der i mørke opstår et nyt kunstværk. Rundt omkring kunststofbanen skal der selvfølgelig stå fire lysmaster som en del af det praktiske setup på et stadion. Disse
lysmaster skal dog kombineres med et skulpturelt udtryk,
i forlængelse af det design der ellers føres ud i området. I
forbindelse med opførelsen af tribuner og det nye klubhus
ved stadion, kan der også være fokus på at indarbejde visuelle, farvede flader henover tribunerne, som er med til at
give stedet et spændende ag utraditionelt udtryk.

11. Den oplyste kirke

Kirken er et historisk og vigtigt fixpunkt i Vejlby, og derfor
skal kirken tænkes ind i de nye ruter og sammenhænge
i området. Dette skal man selvfølgelig gøre med en stor
følsomhed og respekt for Vejlby Kirkes virke, og derfor
vil vi arbejde med ideen om at fremhæve den i forvejen
skulpturelle bygning og smukke middelalderkirke. Eks. med
lysinstallationer der stemningsfuldt lyser kirken og det
omkringliggende område op, og understreger deltaljer, kan
man på elegant vis indlejre kirken i den samlede fortælling.
Ikke mindst kan vi pege direkte på datidens street art,
nemlig de indvendige kalkmalerier fra slutningen af
1400-tallet.
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12. Bevægelsesstien - Inspiration til bevægelse

Tunellen der binder de to områder sammen beskrives af alle som et af
nøglepunkterne i bevægelsen rundt i området. Rigtig mange cyklende
og gående brugere benytter denne vej. Mindre installationer i enten
beton eller kobber skal invitere til bevægelse. Grundtanken for installationerne tager udgangspunkt i parkour og de fysiske installationer skal
kunne holde til hård fysik kontakt. Hele stien op til Børnenes friskole
skal være ny bevægelsesrute, der primært appellere til et ungt publikum og sikrer, at alle får besøgt denne ende af området også. For
enden af stien ligger en ny legeplads, hvor parkouraktiviteten kulminerer. Både i form af ”baner”, men også med udsmykninger der signalerer
bevægelse og tiltrækker et ungt publikum. Eks. i form af Graffiti!
Installationerne fortsætter hele vejen langs Hvidkilevej forbi punkt 2 og
helt ned til punkt 5.
Springcenter Aarhus’ nuværende og fremtidige hal, er oplagte til store
vægmalerier, der igen skal fortælle historien om, hvem vi er – eks. udøvere af idræt på et højt niveau, som er akrobatisk og vildt – og derfor
skal udsmykningen udenpå bygningen også repræsentere noget der er
vildt!

13. Kunstkuben og den grønne kile

Den gamle VIA-hal genskabes som en fuldstændig udsmykket ”kunstkube”, der er landet midt i Vejlby. I forbindelse med A. Enggaards
etablering af en ny bydel, ”Skejbyen”, er der i deres arbejde allerede
stort fokus på at skabe identitet og liv i og mellem bygningerne, så
det bliver interessant for beboerne at bo der. Her vil en udsmykning af
hallen være med til at knytte denne nye bydel sammen med resten af
områdets kunst-og bevægelsesprojekter, og invitere de nye beboere
ud i resten af Vejlby. I forvejen er der et link mellem idrætshøjskolen og
Skejbyen, da Idrætshøjskolen har hjulpet med at holde liv i hallen under
byggefasen, og ligeledes har rådgivet A. Enggaard om deres nye multibane-anlæg placeret i Skejbyen. I Skejbyen er der indtænkt en grøn
kile, der frodigt baner sig vej gennem området parallelt med Skejbyvej,
og peger videre hen mod Risskov Gymnasium, og der med starter en
af vores ruter ind i Vejlbyområdet faktisk her. En rute der forbinder sig
henover Vejlby Centervej og videre langs Filosofigangen.
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14.P-pladsen med underjordisk galleri

Parkeringspladsen bliver genskabt med underjordisk parkering, men er et vigtig bindeled mellem hjertet (punkt 6) og
den nordlige del. Derfor skal der placeres mindre vejvisere,
der inviterer til ophold og dermed binder området sammen.
Selve parkeringspladsen skal udsmykkes som en stor mosaik hvor eks. formen på Vejlbys geografiske grænse danner mønstret. En oplyst plads med farver og renhed der
unægtelig inviterer til at gå på opdagelse. Ligeledes skal
udsmykningen indtænke oplagte bevægelsesmønstre samt
lege og aktiviteter som aktiverer pladsen, når den ikke bliver brugt til parkering.

23

CO-CREATING OUR FURURE STORY • Idræt, kunst og byidentitet

SAMARBEJDE OG ORGANISERING

Fælles om
forandringer

Partnere
Projektet "Co-creating our future story" er skabt på initiativ
af en række lokale samarbejdspartnere (Der er åbent for flere partnere).
Partnerskabet består af:
A. Enggaard A/S
A. Enggaard A/S er en af Danmarks største entreprenører,
udviklere og ejendomsinvestorer. Fra 2018-2021 varetager
de etableringen af byggeriet
”Skejbyen” – en ny bydel på
området afgrænset af Skejbygårdsvej, Skejbyvej og Vejlby Centervej i Skejby. Bydelen
kommer til at bestå af ca. 690
antal boliger fordelt på 51.000
m2 og aktivitetsområde inkl.
daginstitution.
Web: www.enggaard.dk/projekter/
skejbyen-skejby/

Vejlby Kirke
Vejlby Kirke har ligget som et
centralt omdrejningspunkt i
Vejlby siden middelalderen.
Kirken dækker Vejlby Sogn, der
har 8.385 indbyggere, hvoraf
5.567 er folkekirkemedlemmer.
Vejlby Kirke er en aktiv kirke,
der også afholder foredrag,
koncerter, litteraturkreds og
har både et aktivt menighedsråd og en aktiv højskoleforening tilknyttet.
Web: www.vejlbykirke.dk

Risskov Gymnasium
Gymnasiet har været et omdrejningspunkt for unge i området siden etableringen i 1968.
I dag rummer det omkring
800 elever og 100 ansatte. I
2011 donerede Ny Carlsbergfonden fem kunstværker af
billedkunstneren John Kørner
til Risskov Gymnasium. Risskov
Gymnasium er som nykåret
Grønt Gymnasium med i front
for et bæredygtigt Aarhus.
Som det eneste gymnasium i
Aarhus Kommune har Risskov
Gymnasium nu Friluftsrådets
grønne flag for sin indsats med
klimavenlige og bæredygtige
miljøtiltag på skolen og i undervisningen.
Web: www.risskov-gym.dk
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Idrætshøjskolen Aarhus
Højskolens elever er unge
mennesker i alderen 18-24 år,
der bruger 5-12 måneder på
Idrætshøjskolen Aarhus, som
en forberedelse til deres videre liv eller uddannelse. De
omkring 150 elever repræsenterer et bredt udsnit af den
danske ungdom både i forhold
til samfundsmæssig, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund, og består også af omkring 20% internationale elever
fra hele verden.
Web: www.ihaarhus.dk

Partnere

Springcenter Aarhus
Siden 1995 har Springcenter
Aarhus været et sted, hvor der
altid er bevægelse, sjov og leg
for alle aldersgrupper. I springcenteret finder du en bred vifte
af gymnastik og beslægtede
bevægelsesformer for alle
samlet under et tag. Målet
er at fremme børn og unges
fortsatte gymnastiske og motoriske udvikling og at få flere
unge og voksne til at være fysisk aktive gennem bevægelse
og et legende træningskoncept.

Vejlby Risskov Hallen
Vejlby-Risskov Hallen E/F er
stiftet af det daværende Vejlby-Risskov sogneråd og idrætsforeningerne VIK og Skovbakken. Opvisningshallen blev
indviet i 1969. I dag er centeret
et moderne idrætscenter med
en lang række tilhørende faciliteter. Særligt er møde- og
kursusfaciliteterne meget
populære.
Web: www.vejlby-risskov-hallen.dk

Web: www.springcenter.dk

IK Skovbakken
IK Skovbakken har sine rødder i Aarhus nordby omkring
Marienlund, og går historisk
helt tilbage til 1927. I dag
består Skovbakken af 11
selvstændige afdelinger, der
samlet tilbyder mange forskellige idrætsgrene, indenfor både
elite- og breddeidræt. I øjeblikket har 5.500 medlemmer
fornøjelse af et medlemskab.
Afdelingernes aktiviteter
foregår primært i VejlbyRisskov Idrætscenter, som er et
40 tønder stort idrætsområde
med fodboldbaner, tennisbaner, sportshaller, svømmehal,
tennis/squashhal, gymnastik/
trampolinhal.
Web: www.skovbakken.dk
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Børnenes Friskole
Børnenes Friskole er en
lilleskole oprettet i 1982. Friskolens mål er at skabe et
trygt, udfordrende og kreativt,
musisk læringsmiljø, baseret
på demokrati og fællesskab.
Her lærer børnene at forholde
sig kritisk og konstruktivt til sig
selv, andre og verden. I samarbejde mellem skole og forældre
udvikler de sig til hele mennesker med lyst og evne til at favne livet. Børnenes Friskole har
én klasse på hver årgang fra
børnehaveklassen til og med 9.
klasse.
Web: www.boernenesfriskole.dk

Partnere

Kolossal
Kolossal er bl.a. et galleri af
det 21. århundrede, kun med
samtidskunst i form af street
art (Visuel gadekunst – og ikke
graffiti). Med galleriejer Mads
Fredberg har Kolossal både
stor kunstnerisk integritet, og
repræsenterer nogle af Danmarks bedste street art kunstnere, men der er også et stort
fokus på, hvordan kunsten
kan være med til at udvikle og
forbedre de byrum der arbejdes i.
Web: www.kolossal.dk

Urban Goods
Urban Goods har siden 2011
arbejdet med by- og
samfundsudvikling med
udgangspunkt i de mennesker
som bor i de lokalsamfund,
der er fokus på. Typisk hjælper
Urban Goods kommuner eller
lokale aktører med at komme
fra A-Z i en udviklingsproces,
hvor der ofte er mange aktører
og dagsordener, der skal holdes
styr på, og hvor det er vigtigt
at nye ideer og tiltag er bredt
forankret for at kunne blive til
virkelighed.
Web: www.urbangoods.dk
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Organisering
De ovenfor nævnte partner
udgør en følgegruppe til projektet.

Rollefordelingen i styregruppen
er:

Styregruppen bærer det overordnede ansvar, der skal sikre
finansiering, planlægning samt
afvikling.

Urban Goods
- Projektledelse
- Koordinering
- Projektbeskrivelse
- Kontakt til relevante fonde
- Ansøgningsarbejde

Idrætshøjskolen Aarhus
Projektets styregruppe udgøres - Projektejer og vært
af: Idrætshøjskolen Aarhus,
- Idrætsfaglig sparring
Kolossal og Urban Goods.
- Netværk

Kolossal
- Formidling/partnerskaber
- Etablering af partnerskaber
- Kunstfaglig sparring
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Kommunikation
Vi udvikler en fælles kommunikationsplan for alle involverede samarbejdspartner,
således, at vi har en samlet og
gennemgående fortælling om
projektet. Vi står stærkt i vores
kommunikationsarbejde, hvis
vi gør alle involverede til aktive
ambassadører, og aktiverer
deres kommunikationskanaler
som kanaler for projektet.

Publikation

Vi udgiver en fysisk publikation med hele fortællingen bag
Bydelsgalleriet og med visuel
dokumentation af alle værker.
Publikationen er en vigtig brik i
vores arbejde med at forstærke
den lokale identitet.

Kommunikationsmedarbejder

Vi tilknytter en kommunikationsmedarbejder på hele
projektet fra start til slut, da
selve kommunikationen om alle
aktiviteter helt lokalt, er meget
vigtig for at få den brede inddragelse, som vi ønsker.
Samtidigt vil vi have fokus på
at få både national og international pressedækning på vores
drøm om Nordeuropas største
udendørs bydelsgalleri.
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