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UDSTILLINGEN 'STEDER MED SJÆL' ÅBNER I xx.xx

22. januar 2013

xx Kommune sætter i denne måned særligt fokus på vores lokale bygningskulturarv, og den xx.xx
åbner den omrejsende udstilling "Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?"
Udstillingen vises i forbindelse med Realdania og Kulturstyrelsens fælles initiativ, Bygningskultur
2015. Samtidig lægger Kulturstyrelsens fredningskaravane vejen forbi for at gennemgå alle fredede
bygninger i kommunen.
Xx Kommune sætter fokus på den lokale kulturarv
Ydmyge husmandssteder, storslåede herregårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse.
Bygningskulturarven rummer alt fra små, ydmyge skure til prægtige palæer og
knejsende fyrtårne.
Nu sætter udstillingen 'Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?' fokus på
den byggede kulturarvs mange facetter og formidler hvad, hvordan og hvorfor vi
bevarer historiske bygninger og miljøer. Udstillingen er en del af Realdania og
Kulturstyrelsen fælles, femårige initiativ, Bygningskultur 2015, som ved at skabe ny
viden, netværk og formidling skal føre til mere opmærksomhed på ygningskulturarven.
’Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?’ åbner den xx. xx i xx
Kommune, som har valgt at bruge Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede
bygninger i kommunen som anledning til at sætte spot på den lokale bygningskulturarv
og stille spørgsmålet: Hvor er kulturarven i vores kommune? Samtidig er hele xx
måned udnævnt til 'Kulturarvsmåned'.
”Vi er glade for at være vært for udstillingen og håber, at den sammen med vores andre
arrangementer vil medvirke til at skabe en god dialog med borgerne om vores
bevaringsværdige bygninger, og hvordan vi bedst tager vare på dem,” siger xx.xx fra xx
Kommune.
Stem på din kulturarv
'Steder med sjæl' er en omrejsende udstilling, hvor kommunen selv tilføjer et lokalt
perspektiv. En lille overdækket knallert – Kulturarvscruiseren – skaber blikfang og
danner ramme om aktiviteter i det offentlige rum, og på www.stedermedsjæl.dk kan
borgerne stemme på den lokale kulturarv.

www.bygningskultur2015.dk
info@bygningskultur2015.dk
Borgergade 111
DK 1300 København K
T + 45 33 33 99 10

På websitet har kommunen indstillet ti forskellige steder, som hver især repræsenterer
et stykke lokal kulturhistorie. Stederne spænder fra xx til xx og vidner om bredden af
de arkitektoniske og kulturhistoriske fortællinger, der knytter sig til historien om xx
Kommune.
’Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?’ åbner den xx. xx kl. xx på
denne adresse:
Udstillingen er åben på hverdage fra kl. xx.-xx og vises frem til og med den xx.xx.
FAKTA OM UDSTILLINGEN
'Steder med sjæl – hvor er kulturarven i din kommune?' Består af 13 plancher, fire
skærme, Kulturarvscruiseren (en Piaggio APE) og et website til afstemning om
kommunens kulturarv.
På websitet www.stedermedsjæl.dk kan borgerne fra den Xx. måned og frem til den
Xx. måned stemme på deres favorit ud af ti udpegede steder, som på hver
repræsenterer et stykke kulturhistorie i kommunen. De ti steder er:
FAKTA OM KULTURARVSMÅNEDEN I Xx KOMMUNE
Xx Kommune sætter i den kommende tid fokus på bygningsbevaring og kulturarv med
en perlerække af inspirerende arrangementer. Arrangementerne løber af stablen
samtidigt med, at…
Læs mere på kommunens hjemmeside
FAKTA OM BYGNINGSKULTUR 2015
Udstillingen 'Steder med sjæl' er et led i Realdania og Kulturarvsstyrelsens femårige
indsats Bygningskultur 2015, der bidrager til øget opmærksomhed på Danmarks
bygningskulturarv. Det sker ved at beskrive de fredede bygningers 'bærende værdier' og
ved at skabe ny viden, nye netværk og nye værktøjer til kommuner, der ønsker at sikre
bevaringsværdige bygninger og helheder.
Som en del af initiativet gennemgår og beskriver Kulturarvsstyrelsens
'fredningskaravane' landets fredede bygninger kommune for kommune. Det er første
gang siden bygningsfredningsloven blev vedtaget i 1918 og er en historisk indsats for
bygningskulturarven.
Læs mere på www.bygningskultur2015.dk
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