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KUNSTEN AT LYTTE er Carte Blanches bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i 
Viborg. 
 
Et to-årigt udviklingsprojekt, hvor Carte Blanche kollektivt har undersøgt og stillet 
spørgsmålstegn ved den kultur, vi alle er en del af. Derved har vi gravet i den måde, vi 

sammen skaber kultur på. Ønsket har været at skabe et meningsfuldt og meningsbærende 
netværk med udgangspunkt i et poetisk, æstetisk blik på verden. Vi har blandt andet arbejdet 
med ”kunsten at stille spørgsmål” og ”kunsten at lytte”.  
 
Projektet bestod i workshops, tværkulturelle processer og projekter, som tog afsæt i en 
sensorisk og legende tilgang til mødet mellem rum og mennesker. Dette er sket frem mod juni 

2017, hvor projektet kulminerede i et POP-UP KULTURHUS.  
 
KUNSTEN AT LYTTE er et underprojekt til RETHINK YOUR AUDIENCE skabt af Viborg 
Kommune, Viborg Bibliotekerne, Kulturprinsen og Carte Blanche 
 
KUNSTEN AT LYTTE har haft over 750 aktive projektdeltagere og består af to hovedspor: 

NETVÆRK og THE LAB. 
 

Visuel kortlægning af deltagere i 
KUNSTEN AT LYTTE.  
 
En anden interaktiv online version kan 
findes på https://cb.ogtal.dk/. Her kan 
man f.eks.  fremhæve, hvem der har 
deltaget i hvilke workshops og deres 
baggrunde eller følge den enkelte 
deltagers vej gennem projektet.  

 

https://cb.ogtal.dk/
https://cb.ogtal.dk/
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Vi bygger vejen, imens vi går på den… 
 
NETVÆRK var lige netop et netværk med en masse forgreninger. Det var åbent for alle, som 
havde lyst. Lyst til at beskæftige sig med undersøgelser af forbindelser mellem dig og mig, 
mellem os og den by, der omgiver os. Med NETVÆRK ønskede Carte Blanche, at undersøge og 
skabe kultur. Vi arbejdede med åbenhed og nysgerrighed. Et projekt drevet af spørgsmål. 

 
Spørgsmål som: 
Hvordan skaber vi forandring? 
Hvad kan og vil vi gerne skabe sammen? 
 
NETVÆRK bestod i: 

 
Suppe og Samtale 
- uformelt, hyggeligt samvær omkring en gryde god suppe. En mulighed for at mødes med 
andre kulturinteresserede og dele både lavpraktiske og utopiske tanker, ideer og samtaler 
med hinanden. Vi startede typisk kl. 17 med, at Sara Topsøe-Jensen eller Sarah John 
faciliterede et lille forløb med varierende indhold. Kl. 18 serverede vi suppen. 

 
Kreativ dialog og udviklende samtaler 
- var sammen med “kunsten at stille spørgsmål” nogle af de perspektiver, vi arbejdede med 
både på Carte Blanche og ude hos firmaer, organisationer, skoler m.m. Her undersøgte vi 
muligheden for at skabe og dyrke nye samtalekulturer. Vi lod deltagerne stille spørgsmål – 
som vi samlede ind og arkiverede i et spørgsmålsarkiv. Vi rundede i juni 2017 1000 

spørgsmål.  
 
Workshops 
Carte Blanche faciliterede seks workshops under overskriften ”Kunsten at Lytte”. Disse blev 
afholdt i samarbejde med bl.a. forskellige internationale kunstnere. Det overordnede mål var 
at udforske og udvikle kvaliteten i den måde, mennesker mødes og går i dialog på. Fokus var 

på at introducere værktøjer og processer, som alle havde en undersøgende, poetisk og legende 
tilgang til mødet med rum og mennesker. Workshopforløbene handlede om at stille spørgsmål 
til egen praksis og undersøge muligheder, vi endnu ikke ved findes. 
 
Vi arbejdede blandt andet med temaer som; hvordan skaber vi levende byrum, lugtesansen, 
poetiske læringsrum samt undren og forundring. 

 
De seks workshops skal ses som en samlet udviklingsproces, der havde til formål at udvikle 
dels nye fælles kulturer for samarbejde, formidling og dannelse i Viborg og omegn, dels nye 
måder at møde hinanden og publikum på. 
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THE LAB har skabt projekter, workshops og forestillinger af og for unge mellem 17 og 27 år. 
Med en undersøgende tilgang eksperimenterede projekterne på forskellig vis med fordybelse, 
interaktion og kollektiv skabelse. 
 
THE LAB har haft som mål at skabe en legende og poetisk undersøgelse, der spørger ind til de 

skjulte værdier og potentialer, som vi (ubevidst) bærer med os i vores fælles kultur. Drevet 
af grundlæggende spørgsmål som: Hvem er vi? Hvad vil vi gerne være? Og hvordan kan vi 
blive det? 
 
THE LAB bestod i: 
 

LIGHTHOUSE LOUNGE  
Carte Blanche har syv weekender i 2016 inviteret nysgerrige og kreative unge til at deltage i 
LIGHTHOUSE LOUNGE - hver gang et tredages intensivt mini-projekt, hvor en gruppe unge 
sammen skabte et scenisk univers – en “lounge”. På projektets sidste aften var dørene åbne 
for besøgende.  
 

Projektet har henvendt sig til unge, der er nysgerrige på at udfolde og udvikle sig kreativt. 
Om de udtrykte sig gennem musik, krop, objekter; om de ville bygge, synge, tale, danse eller 
tegne. Alle kreative udtryk har haft deres plads. 
 
Projektet ville udforske tre spørgsmål: 

o Hvordan kan man skabe et rum, hvor unge kan hænge ud og være sammen på nye 

måder? 
o Hvordan kan vi arbejde kollektivt? Det vil sige som et samlet hele, der er bedre end 

dets mange gode enkeltdele. 
o Hvordan kan vi skabe et rum for unge, hvor de kan skabe og dele deres kunstneriske 

arbejde? 
 

WORKSHOPS 
The Lab har afholdt workshops med over 200 unge mennesker. Disse workshops har været en 
introduktion til, hvad sensorisk og poetisk scenekunst og installationsarbejde kan være, samt 
hvordan man arbejder med f.eks. rum, objekter og mennesker.  
 
Omdrejningspunktet har været de unges egne personlige udtryk og undersøgelsen af den 

verden, vi lever i. 
 
SUMMERLAB 
I sommeren 2016 mødtes 12 unge fra seks forskellige lande i to intensive uger ledet af Sara 
Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder af Carte Blanche og Sarah John, huskunstner på Carte 
Blanche. Gennem en kombination af fysiske øvelser, samtale, eksperimenter og leg undersøgte 

gruppen kollektive processer. De unge lavede hver et lille værk, som blev vist i den gamle 
landsretsbygning i Viborg. 
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VIBORG KATEDRALSKOLE RESIDENCY 
I december 2016 overtog vi et lille rum i kælderen på Viborg Katedralskole og forvandlede det 
til THE LAB - et æstetisk og sensorisk eksperimentarium. Her kunne elever og lærere få et 
afbræk fra en hverdag med skemaer, struktur og klare deadlines. Med sko og mobiltelefon 

efterladt udenfor var det et sted, hvor man bare kunne være til og lade sig rive med af de små 
poetiske fortællinger gemt i rummets svagt oplyste kroge. THE LAB var åbent for besøgende 
mandag til fredag fra 9-16 og gav plads til at undre sig.  
 
re-FORMATION 
Et hold af unge performere skabte sammen med Carte Blanches kunstneriske leder Sara 

Topsøe-Jensen og teatrets australske huskunstner Sarah John en intim og tankevækkende 
iscenesættelse af Viborg Domkirke som en del af fejringen af 500-året for Reformationen. Her 
kunne man opleve den stemningsfulde domkirke fra en helt ny vinkel, mærke historien runge 
fra de gamle stenmure og forsvinde ind i kirkerummets særlige atmosfære. 
 
POP-UP-KULTURHUS 

Da Carte Blanche skabte et pop-up kulturhus i juni 2017 var det også i The LAB-regi. Alle 
tidligere projekter under The LAB var både en selvstændig proces og samtidig en mulighed for 
at blive en del af hele forløbet og det unge-ensemble, der blev medskabere af tre forestillinger 
i POP-UP-KULTURHUS: 
 

o I BYENS GAMLE HJERTE – En sensorisk labyrintforestilling i kælderen under det 

gamle rådhus 
o PICNIC PARKEN – En menu af iscenesættelser af området ved Viborg Domkirke 
o LYSHUS – En performance-installation til fordybelse i mørket 

 
THE LAB har indtil nu bestået af: 
 

o 30 projekter 
o Over 600 deltagere 

Fra mange forskellige lande ... Portugal, Indien, Tjekkiet, Belgien, Frankrig, Slovakiet, 
Island, Sverige, Estland, Polen, Syrien, Eritrea, Kina, Ungarn, Litauen, Tyskland, 
England, Italien, Australien, Grønland, Færøerne, Bulgarien, USA, Taiwan, Norge, 
Palæstina og Danmark. 

 

KUNSTEN AT LYTTE var fra start af et projekt med mange forgreninger. Et udviklingsprojekt 
med en åben slutning, som skulle udgøre en fuldmåneevent under Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017 – først ud fra en anelse om et epicenter i et tomt butikslokale og sidenhen ud fra 
ideen om et pop-up kulturhus. En idé, der langsomt voksede i volumen, i ambitioner og i antal 
af underprojekter, og som betød, at Carte Blanche havde en rolle som vært ikke kun for 

workshopdeltagere, men også for aktører i pop-up kulturhuset. En værtskabsrolle, der bestod 
i både at holde og udvikle et fællesskab, samt initiere og invitere til del og underprojekter.  
 
Den bagvedliggende tanke har været, at vi kan ændre vores kultur, hvis vi er i kontinuerlig 
dialog. En dialog styret af spørgsmål til projektets aktører, om hvilke værdier der er 
spændende for et kulturelt fællesskab. Et kulturelt fællesskab skabt af en netværksstruktur, 

der lader aktører blive centrale medskabere af projektet. Dette gjorde det muligt at sprede et 
kulturelt værdisæt som ringe i vandet til både andre aktører og til publikum.  

http://cblanche.us12.list-manage1.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=296c0e676f&e=884e8d5cbd
http://cblanche.us12.list-manage1.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=12fa1ab3f7&e=884e8d5cbd
http://cblanche.us12.list-manage.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=045e38a98a&e=884e8d5cbd
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Pop-up kulturhus var kulminationen af Carte Blanches projekt KUNSTEN AT LYTTE. Et 
kulturhus, der poppede op midt i Viborg centrum i det gamle rådhus. En smeltedigel af 
kulturelle møder på kryds og tværs af scenekunst, musik, fortælling, foreningsliv, teknologi, 
vin, lys og lyd.… 
 
Carte Blanche og en håndfuld internationale scenekunstnere skabte fire værker særligt til 

Viborg og stedet; ARKIVET, I BYENS GAMLE HJERTE, LYSHUS og PICNIC PARKEN. Derudover 
var huset en åben platform, hvor lokale, kulturelle idémagere kunne bidrage med egne 
projekter og dele deres idéer. Nye tiltag og små oplevelser kunne hele tiden poppe op. 
 
Man kunne møde alverdens kulturprojekter med mere end 70 forskellige arrangementer. 
Carte Blanche havde iscenesat hele huset, således at publikums adfærd ændres og gav plads til 

fordybelse, samtale og mødet med noget man ikke allerede kender. Kulturhuset poppede up 
for publikum 2.-25. juni 2017 med kulmination under Snapsting 16.-25. juni 2017. 
 
POP-UP-KULTURHUSET blev skabt i samarbejde mellem mange meget forskellige aktører, der 
alle ønskede at dele og skabe en fælles kultur, der samtidig gav plads til forskellighed. 
 

Her er husets værdier – skabt i fællesskab med aktørerne.  
 
Gensidig nysgerrighed - åbenhed for det, vi ikke kender 
 
Generøsitet 
 

Fællesskab - på tværs af forskellighed og faglighed 
 
Dele sin viden - få og give indsigt 
 
Spørgelyst 
 

Tillid og Ærlighed 
 
Processer – dele det uperfekte  
 
Glæde! 
 

Værtskab var en væsentlig del af det at skabe et åbent, fleksibelt og levende hus. I døren 

stod der altid en eller flere værter. Et menneske klar til at møde den gæst, der trådte ind af 

døren. Værten bød velkommen og inviterede til at gå på opdagelse i såvel huset som 
programmet. Værten lyttede til gæsten og pirrede vedkommendes nysgerrighed. Hvad kunne 
denne person være interesseret i at opleve? Skakklub, audioguide, miniature malerier, poesi? 

http://cblanche.us12.list-manage1.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=296c0e676f&e=884e8d5cbd
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POP-UP KULTURHUS åbnede d. 2. juni med en Fuldmåneåbning, en festlig markering af Viborg 
som fuldmåneevent og en del af Aarhus 2017, og bød frem mod selve Snapstingsugen på et 
varm op-program, som havde til formål at introducere Viborgenserne til stedet og sætte gang i 
word-of-mouth. Her kunne man opleve huset blive til og lade sig overraske af forskellige 
oplevelser. Fra d. 16.-25. juni under Snapsting bød huset på et fuldt program (se billeder 

nedenfor). 
 
Man kunne opleve alt fra samtalesaloner, pop-up vinstue, æstetiske legerum for familier, 
litterær middag til forestillinger, brætspilscafé, parkour, VR-eksperiment og åben 
fægtetræning… 
 

 

71 unikke, gennemført arrangementer (herudover fire aflyste og ét 

omdøbt til et andet arrangement) 

 

14 unikke arrangementer var Carte Blanche skaber eller 
medskaber af 
  
245 programpunkter (i både varm op-perioden og under Snapsting, 226 under 

Snapsting) 

 
 
 
 

 

”Det levende hus, som vi 
skaber sammen. Her mødes 
vi på kryds og tværs og 
opdager, at andre laver 
noget, vi ikke anede, at vi 
kunne lide” 
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63 forskellige aktører 
 

 
 
 
 
Stærk parallelitet var et de grundprincipper, som POP-UP KULTURHUS byggede på. En 

idé om et fællesskab, hvor det er muligt at være forskellige. Den bagvedliggende tanke var, at 
forskelligheden har brug for hinanden, samt at vi ved lade forskelligheden være samlet under 
samme tag kunne opnå en synergi-effekt.  
 

Carte Blanche skabte sammen med de 63 aktører et kulturhus, der kunne rumme 
mangfoldigheden. Her kunne kultur og kunst, elitær og folkelig, sameksistere og inspirere på 
tværs og som helhed tilbyde et mangfoldigt perspektiv på et rigt kulturliv. 

• Marieke Breyne, performer 
• Melocoton 
• Michelle og Uri Kranot, animatorer 
• Minna Schiøtte, fortæller og klangkunstner 
• Nicole Pedersen, billedkunstner 
• Nørklerne 
• Pia Pedersen, billedkunstner 
• Portvinskvinderne 
• Rebekah Caputo, dukkermager, performer 
• Slægtshistoriks forening for Viborg og 

Omegn 
• Sophie Rose, smykkedesigner 
• Sprogcenter Viborg  
• Susanne Ahrenkiel, billedkunstner 
• Sødal happy Singers 
• Tango La Casita 
• The Animations Workshop 
• TRIB 
• Ungerne, Danmarksrevyen 
• URO* 
• Vektormusik 
• Viborg Bibliotekerne 
• Viborg Fortællekreds 
• Viborg internationale forening  
• Viborg Kommune 
• Viborg Kunsthal 
• Viborg Morgen Rotary 
• Viborg Skak Klub 
• Viborg Stift 
• Viborgs Frivillige Brandvæsen 
• Visuel HF 
• Vinstuen 

 

• 3. sal  
• Amalie Olesen, dramatiker  
• ANIDOX residency 2017 
• Birte Mølgaard, billedkunstner og fortæller 
• Carte Blanche 
• Charlotte Olling Rebsdorf, dramapædagog  
• Christoffer Brekne, filmskaber 
• CoreACT 
• Crystal Sky Butterfly 
• Davide Ghiraldini  
• Rikke Brøndum, De frivilliges hus 
• Det herligste lille orkester 
• Engelbrecht Band 
• Fotorammen 
• Fægteklubben Trekanten 
• Game  
• Glad Dans Viborg  
• Gorm Bull Sarning, musiker 
• Henning Kjær Thomsen, foredragsholder 
• Iben Tryel, billedkunster 
• Insitu Collective 
• Jeppe Ottow, kulturkiosken 
• Jimi Holstebro, billedkunstner 
• Kasper Funk, Street Arena 
• Kasper Kruse, DJ 
• Katja Stokholm, billedkunstner 
• Kulturprinsen 
• Kulturselskabet v/Anders Kristensen 
• Ladies First 
• Lars Munk, fortæller 
• Lis Wuismann, billedkunstner 

• Maggies Fodpleje 
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Carte Blanche er optaget af, hvordan dokumentation og formidling kan være en praksis, der 
indgår som en integreret del af det kunstneriske arbejde på en måde, der åbner projektet både 
for os selv, vores deltagere og vores publikum. Carte Blanche ønskede i forbindelse med 
projektet ikke kun at lave en rapport, men i stedet at arbejde med det, vi kalder æstetisk 

dokumentation. Vi ønskede at synliggøre processen og de netværksdannelser, som projektet 
KUNSTEN AT LYTTE afstedkom.  
 
Helt konkret handlede det om at skabe et rum for formidling, som blev til et interaktivt 
museum, kaldet ARKIVET. Dette blev en måde at forsætte samtalen om kulturel forandring 
med POP-UP KULTURHUSETs gæster. Et mødested. 

 
Desuden fik vi skabt en netværksgrafik, både digitalt og analogt. På første side i denne 
rapport ses netværksgrafen over projektet. Endvidere blev en væg på teatret til et kort over 
projektet. Et procesværktøj til at bevare overblikket over KUNSTEN AT LYTTEs mange 
underprojekter og en manifestation, der kunne visualisere og måle på kunstens egne 
præmisser.  

 
Projektet blev samtidigt fuldt af filmskaber Christoffer Brekne. Han fulgte processen i dens 
kulminerende fase i juni 2017 for i små film at indfange stemninger og de principper, vi har 
bygget projektet på: meningsfulde møder, samtale, kulturel nysgerrighed og medskabelse. 
Filmene kan ses via følgende link: https://vimeo.com/user16113009 

Carte Blanche skabte selv fire værker til POP-UP KULTURHUS. Værker som opstod ud af 

udviklingsprojektet. Interaktive forestillinger og installationer som skabte intime, sensoriske 
oplevelser for publikum. 
 
ARKIVET voksede ud af arbejdet med æstetisk dokumentation. 
 
I BYENS GAMLE HJERTE, PICNIC PARKEN og LYSHUS var en del af The LAB og en mulighed for 

unge skabende talenter fra hele verden for at blive medskabere af forestillingerne i 
samarbejde med tre internationale kunstnere Sarah John (AUS), Benoit Gasnier (FR) og 
Gabriel Hernandez (CO). 

https://vimeo.com/user16113009
http://cblanche.us12.list-manage1.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=296c0e676f&e=884e8d5cbd
http://cblanche.us12.list-manage1.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=12fa1ab3f7&e=884e8d5cbd
http://cblanche.us12.list-manage.com/track/click?u=41cf8de4351f389d68dc34b3f&id=045e38a98a&e=884e8d5cbd
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Pop-up kulturhusets historie – installation og interaktivt museum 

 
ARKIVET inviterede pop-up kulturhusets gæster til at gå på opdagelse i projektet KUNSTEN AT 
LYTTE. Her kunne publikum møde og udfordre de tanker og ideer, der har været med til at 
skabe kulturhuset. De kunne for eksempel dykke ned i spørgsmålsarkivet. De kunne bidrage 
med egne tanker, ideer og spørgsmål. De kunne åbne skuffer og finde gemte, men ikke glemte 
øjeblikke. De kunne følge projektets mange tråde.  

 
ARKIVET blev iscenesat af den belgiske scenograf og performer Jean-Marie Oriot, som også 
var performer i arkivet og igangsætter af samtaler med publikum. Desuden skabte den lokale 
billedkunstner og illustrator Jimi Holstebro, som en del af arkivet, en kæmpe illustration af 
hele projektets fortælling.  

 En sensorisk labyrintforestilling i kælderen under det gamle rådhus 

  
I rådhusets gamle kælder blev publikum i små grupper af tre sendt ud på en labyrintisk rejse. 

En rejse der fulgte barndommens symbolske logik, hvor en by ikke bare er en by, men en sjæl, 
som man kan lære at kende. Hvad skaber en by? Hvem er byen? Hvilke minder, tanker og 
følelser gemmer den på? På publikums vej gennem mørket I BYENS GAMLE HJERTE, kunne de 
opleve glimt af øjeblikke fra deres egen barndom. Glemte minder dukkede op – i den silende 
regn på en bænk i en park, ved lugten af frygten for at glemme, eller i det øjeblik du med et 
rynket æble i hånden skulle træffe en beslutning om din egen fremtid. 

 
Labyrintforestillingen I BYENS GAMLE HJERTE blev iscenesat og instrueret af colombianske 
Gabriel Hernandez i samarbejde med et hold af unge, skabende talenter fra hele Europa. 
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En menu af iscenesættelser af området ved Viborg Domkirke. 

 
PICNIC PARKEN havde base på Stænderpladsen. Mens man som 
publikum lå og kiggede op i en grøn trækrone, blev man tilbudt den 

særlige á-la-carte by-menu. Hver menu bestod af et møde på egen 
hånd eller i små grupper; en mulighed for at møde og tilbringe tid 
med byen og opdage sit eget forhold til den. Hver tur varede fra 5 til 
30 minutter, og man kunne tage lige så mange ture, som man havde 
lyst til. Alle turene udfordrede publikums blik på og oplevelse af 
byen – måske kendte de den slet ikke så godt, som de troede. 

 
PICNIC PARKEN var iscenesat af franske Benoit Gasnier i 
samarbejde med et hold af unge, skabende talenter fra hele 
Europa.   

En performance-installation til fordybelse i mørket 

 

Et fordybelsesrum, der undersøgte lys, mørke og menneskets evne til at se det, vi faktisk ikke 
ser. Publikum blev inviteret til frit at udforske rummet – enten ved at bevæge sig rundt eller 
ved at finde en stille krog at sidde i. Man var omgivet af små scenarier, poetiske billeder og 
historier, der udfordrede ens syn på verden. Små fortællinger, spørgsmål og bevægelser 
åbnede ens blik for det, man ikke kender eller ikke forstår.  
 

Installationen undersøgte, hvordan atmosfærer kan påvirke mødet mellem os. Forandrer 
ukendte omgivelser måden, vi mødes på? 
 
LYSHUS blev skabt af teatrets australske huskunstner Sarah John i samarbejde med en gruppe 
unge, talentfulde performere fra hele Europa. 
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”Jeg følte mig utrolig velkommen og inspireret hele weekenden, jeg var der. Så 
meget god energi og kreativitet samlet på et sted – magisk!” Publikumsudtalelse 
 

Vi oplevede en overvældende interesse for at besøge huset og havde i Snapstingsugen 6739 
unikke besøgende og 7492 i hele perioden fra d. 2. juni.  
Publikum var meget glade for at opleve POP-UP KULTURHUS og beskriver huset som 

SANSELIG, INSPIRERENDE og INVOLVERENDE 

 
PUBLIKUMS SAMLEDE VURDERING1 

 
 
”Der var en dejlig ro og en afslappet stemning, hvor børn og voksne kunne 
undres og udfordres side om side.” Publikumsudtalelse 

 
PUBLIKUMS BESKRIVELSE AF POP-UP KULTURHUS 

 

                                                      
1 Diagrammer og udtalelser og flere informationer kan findes i den samlede publikumsundersøgelse foretaget af 

RethinkIMPACT, Aarhus Universitet http://projects.au.dk/fileadmin/user_upload/170727_Datarapport__Pop- 

up_Kulturhus_.pdf 

http://projects.au.dk/fileadmin/user_upload/170727_Datarapport__Pop-
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Rapporten er sammensat af Tine Voss Ilum 
 
Foto: Christoffer Brekne, Bo Amstrup, Marieke Breyne, Tine Voss Ilum, Sarah John, Simone 
Didrichsen 
 

Dette er ikke en ukompliceret opgave, og denne opsamlingsrapport svarer med sikkerhed ikke 
på alt - så kontakt os endelig med spørgsmål og kommentarer. 
 
Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til  
 
Thorkild Andreasen 

Administrativ leder, Carte Blanche 
T./ + 45 86 60 36 80 
M./ +45 28 37 39 60 
thorkild@cblanche.dk 
 
Tine Voss Ilum 

Projektkoordinator, Kunsten at Lytte 
T./ +45 29 71 63 30 
tine_ilum@hotmail.com 

 
 
Links 
 
Netværksgraf: https://cb.ogtal.dk/ 
Film: https://vimeo.com/user16113009 
Publikumsundersøgelse: 
http://projects.au.dk/fileadmin/user_upload/170727_Datarapport__Pop-up_Kulturhus_.pdf 

Andre: 
http://www.cblanche.dk/pop-up-kulturhus/ 
http://www.cblanche.dk/kunsten-at-lytte/ 

tel:+45%2086%2060%2036%2080
tel:+45%2028%2037%2039%2060
mailto:thorkild@cblanche.dk
https://cb.ogtal.dk/
http://projects.au.dk/fileadmin/user_upload/170727_Datarapport__Pop-up_Kulturhus_.pdf

