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Kære læser 

 

Det du læser nu er begivenhedsstrategien for Kulturhavn Kronborg. Den handler om det 
liv, der skal foldes ud i det store udendørsrum mellem institutionerne omkring Helsingør 
Havn.  

Strategien er frugten af et langt og inspirerende samarbejde mellem kulturhavnens 
partnere: Kulturværftet/Toldkammeret, M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot og Helsingør 
Havne. Under processen har de fire partnere været i dialog med en stribe andre, navnlig 
lokale, kulturaktører, og har fået mange gode input til den fremtidige brug af 
havneområdet.  

Hver af de fire institutioner har sin egen identitet, strategi og kommunikationsplatform. Det 
vil fortsat være tilfældet. Begivenhedsstrategien handler om helheden og om 
samarbejdet mellem de fire institutioner i kulturhavnen og hvordan dette samarbejde kan 
generere projekter og nye samarbejder med lokale, regionale og internationale 
kulturaktører. Samtidig definerer den rammerne for en ”scene”, som udefra kommende 
aktører kan agere på, hvad enten de er nationale eller internationale. 

Vi kalder de største begivenheder for ”fyrtårnsbegivenheder”, fordi de gennem brugen af 
kulturhavnens stærke kernefortællinger rækker ud mod begivenheder, der fordrer 
samarbejder på tværs. Fyrtårnsbegivenheder er større end den enkelte producent og kan 
derfor kun vokse gennem synergi med de andre kulturhavns institutioner og andre 
kulturaktører i området. Kulturhavnen som sådan, og de større begivenheder i 
særdeleshed, kommer til at få en kolossal betydning for Helsingørs turn-around fra gammel 
industri og detailhandelsby til moderne oplevelses by. Der vil åbne sig et hav af 
muligheder for at skabe attraktive oplevelsesprodukter, der fører til vækst i turismen og 
øget livskvalitet og indtægtsgrundlag for byens og regionens egne borgere. Implicit 
kommer begivenhedsstrategien nemlig til at gøre op med den traditionelle forestilling om 
at der findes kultur og så findes der erhverv. I den kommende Kulturhavn Kronborg vil de 
større kulturelle begivenheder finde et sådant niveau, at det ikke længere giver nogen 
mening at tale om kultur og erhverv som separate enheder. 

For to år siden åbnede Kulturværftet, et år senere åbnede Værftspladsen foran og 
Kongekajen. Sommeren 2013 åbner det nye maritime museum i den gamle tørdok og den 
samlede Kulturhavn Kronborg med ny havnefront og genskabelse af Kronborgs yderste 
fæstningsværk. 

En stor vision og enorm investering på 1,2 milliarder kroner fra Helsingør Kommune, stat og 
private fonde har gjort denne kulturelle udvikling mulig.  

Kulturhavnens fire partnere, der er henholdsvis kommunale, selvejende og statslige, sidder 
samlet set med ansvaret for det store nyanlagte udeområde og har fået til opgave at 
skabe liv og oplevelser i kulturhavnen og sætte rammerne for egne og andre aktørers 
aktiviteter på stedet.  I efteråret 2011 skrev partnerne i visionen for Kulturhavn Kronborg: 
”Rejsen ud skaber forundring, rejsen hjem forvandling.” 

Helsingørs rejse fra lille fiskerleje til stærk købstad med slot på UNESCOs verdensarvsliste, 
med sundtold, skibsfart, og skibsværft som omdrejningspunkter, har været lang og 
begivenhedsrig. 
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Historien om Helsingør og dens havn er en historie fuld af forvandling, og nu står Helsingør 
og havnen overfor endnu en stor transformation. Den vil ske gennem begivenheder året 
rundt, hverdagsbegivenheder såvel som fyrtårnsbegivenheder, der samlet set vil skabe en 
levende Kulturhavn Kronborg. 

Forvandlingen fra postindustrielt område til kulturhavn sker kun, hvis vi gør det 
ekstraordinære og finder den retning, der forløser stedets helt særlige ”ånd”.  

Retning kræver initiativ og initiativ bygger på ejerskab. Kulturhavnens fire partnere føler 
ejerskab og ønsker gennem denne begivenhedsstrategi at sætte retning på initiativerne 
og tage ansvar for områdets udvikling. 

 

Mikael Fock, Jørgen Selmer, Louise Rue Moos, Benny Carlsen. 
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Baggrund og kontekst 
Kulturhavn Kronborgs strategi for begivenheder tager sit naturlige afsæt i visionspapiret 
”Kulturhavn Kronborg”1 formuleret samlet af stedets partnere:  

”Visionen for Kulturhavn Kronborg er at skabe et kulturelt og rekreativt 
udflugtsmål med en stærk identitet, som tilbyder kunstneriske, lærende 
og sociale oplevelser, og som søsætter mangfoldige og attraktive 
begivenheder året rundt. 

Der skal skabes store enkeltstående såvel som tilbagevendende 
begivenheder i kulturhavnen, lige som også ”hverdagsgæsten” skal 
sikres en oplevelse af liv og sammenhæng i området. Begivenhederne 
trækker på områdets fortællinger og skaber tilknytning, tradition og 
unikke oplevelser for brugeren.” 

Kulturhavnens betydning for kommunens udvikling fremstår endvidere tydeligt i flere af 
Helsingør Kommunes gældende strategier og politikker. I kommunens samlede vision frem 
mod 20202 fremhæves kulturelle tilbud af internationalt format, stedets historie samt evnen 
til at udvikle og afvikle events som afgørende profilerende styrker.  

I Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi3 nævnes kulturhavnen som en afgørende 
faktor for overhovedet at fokusere på begivenheder. Her giver Helsingør Kommune 
endvidere et bud på en særlig “Helsingør-tilgang” til udvikling af begivenhedsområdet: 

”Strategien vil ikke ensidigt tiltrække enkeltstående store/mega 
begivenheder, men bygge videre på Helsingørs fortællinger og 
udvikle/styrke en fødekæde af aktiviteter, primært tilbagevendende 
arrangementer. ” 
Visionsoplægget viser klart, at Helsingørs styrke ikke ligger i det 
højtråbende, men i det ægte, kvalitetsbetonede og reflekterende. 
Begivenhederne skal underbygge fortællingen, ikke overdøve den. 
Helsingør skal være fuld af oplevelser – ikke en oplevelsespark.” 

Kulturhavnen står desuden som fyrtårnet i Helsingørs erhvervs-, vækst- og turismeudvikling. 
Det fremgår klart af Kommunens nye turismestrategi4 og erhvervs- og vækstpolitikken5, 
hvor den videre udvikling af Kulturhavn Kronborgs internationale profil tildeles et særligt 
fokus samt i Helsingør Kommunes udviklingsselskab Vækst og Videns Strategi og 
Handlingsplan 2012-2017 ”2B – to business”.  

                                                 
1 Visionspapiret ”Kulturhavn Kronborg” 
2 Kommunens samlede vision frem mod 2020 
3 Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi 
4 Kommunens turismestrategi 
5 Erhvervs- og vækstpolitikken 
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Endelig er det et faktum, at Kulturhavn Kronborg qua sit begivenhedspotentiale, sine 
internationale ambitioner og geografiske position i Øresundsregionen i øvrigt spiller en 
central rolle i regionens fremtidige begivenhedsarbejde. Kulturhavn Kronborg kan således 
blive et afgørende trumfkort i Evenstrategi for Øresundsregionens6 vision om at blive en af 
Europas førende begivenhedsregioner. 

På den baggrund og med afsæt i kulturhavnens partneres bestående strategier og 
rammer har Kulturhavn Kronborg sammen med Videnscenter for Begivenheder (VIBE) og 
Pankoke Consult formuleret ”Begivenhedsstrategi for Kulturhavn Kronborg 2013-2016”. 

��� 

 

 

                                                 
6 Evenstrategi for Øresundsregionen 2012 
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Strategi 
Begivenhedsstrategien for Kulturhavn Kronborg 2013-20167 tager afsæt i stedets store 
oplevelses- og publikumsmæssige potentiale udmøntet i samspillet mellem tre af 
Danmarks betydningsfulde kulturinstitutioner, Helsingør Havn og det unikke udendørsrum 
stedet omkring disse danner. 

Begivenhedsstrategien skal sikre, at stedets potentiale udnyttes indenfor perioden 2013-
2016. Den skal sørge for fælles retning og fokus samt beskrive den nødvendige 
organisation og behovet for finansiering. Strategien skal samtidig skabe engagement 
omkring Kulturhavn Kronborg – såvel lokalt (i denne strategi defineres lokalt som såvel 
byen som den region, den ligger i), nationalt som internationalt.   

Det er endvidere essentielt, at strategien medvirker til at brande stedets særegenhed for 
herigennem at øge publikumstilstrømningen betragteligt gennem de næste tre år.  

Hertil skal strategien understøtte indgåelsen af strategiske samarbejder med vigtige 
samarbejdspartnere, som det eksempelvis sker med HamletScenen, og den skal sikre en 
bred inkludering af mange lokale aktører i begivenhedsudviklingen. 
Begivenhedsstrategien skal skabe sammenhæng mellem havn og by – blandt andet ved 
at åbne byens front op mod havnen og lade havnen række ud mod bymidten - samt 
medvirke til at positionere Helsingør som en oplevelsesrig destination, som det er værd at 
rejse til. 

Ud over på det lokale niveau, skal strategiens mål nås via samarbejde og inkludering på 
såvel det nationale som det internationale niveau gennem både uformelle og formelle 
partnerskaber med andre begivenhedsaktører, interesseorganisationer, myndigheder, 
erhvervslivet, fonde og potentielle investorer. 

Markedsføringsmæssigt samarbejdes med Vækst og Viden, Visit Nordsjælland og 
Wonderful Copenhagen. 

Begivenhedsstrategiens mission og vision tager naturligt afsæt i Kulturhavn Kronborgs 
enestående placering, smukke omgivelser og de tre kulturinstitutioners unikke karakter, 
deres historie og formål, samt i havneområdets mange muligheder og fysiske rammer. 

Hvad er vi til for? 

Kulturhavn Kronborg er omdrejningspunkt for lokale, nationale og internationale 
begivenheder, der tilbyder dens gæster enestående oplevelser, giver dem stof til 
eftertanke og gør dem til medoplevere. Dette sker med afsæt i områdets tre 
kernefortællinger: Identitet, industrialisering/innovation og søfart. 

Kulturhavn Kronborg er et unikt oplevelsesrum, hvor professionelle arrangører, året rundt, 
skaber og udbyder begivenheder af international klasse for såvel de mange som de få. 

 

 
                                                 
7 Kulturhavn Kronborg er i denne sammenhæng de 4 aktører Kulturværftet/Toldkammeret, 
M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot og Helsingør Havne. 
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Hvad vil vi opnå? 

Kulturhavn Kronborg skal udvikles til en af Danmarks bedste og skarpest profilerede 
begivenhedsudbydere.  

Det skal ske ved at (videre-)udvikle og tiltrække begivenheder i international klasse og 
afvikle disse med de særlige kvaliteter, kun Kulturhavn Kronborg - via sin beliggenhed, 
arkitektur, sammenhæng, aktører og kernefortællingerne - kan tilføre disse. 

Mere konkret skal visionen: 

• tiltrække flere besøgende  
• tiltrække flere partnere 
• skabe større og bedre events 
• via den fælles indsats perspektivere de enkelte aktørers fortællinger og 

begivenheder 
• udvikle det attraktive internationale brand, Kulturhavn Kronborg, på grundlag af en 

fælles kommunikationsplatform 
• skabe medejerskab hos borgerne  

For at visionen skal blive opfyldt opstilles en række succeskriterier som såvel de enkelte 
begivenheder som den samlede buket af tilbud skal fokuseres mod. Begivenheder i 
Kulturhavn Kronborg skal: 

• skabe en levende havn året rundt til glæde for byens og regionens borgere samt 
turister 

• bygge på stedets grundfortællinger og hermed afspejle stedets unikke kvaliteter 
• skabe og bygge begivenheder på lokalt ejer-, fælles- og entreprenørskab 
• fremhæve kulturhavnen som byens ansigt og byens største attraktion 
• samlet set spænde over såvel lokale, nationale som internationale oplevelser 
• indgå strategiske partnerskaber med kulturaktører på såvel lokalt som regionalt 

niveau 
•  indgå strategiske partnerskaber med finansielle samarbejdspartnere omkring 

udviklingen af kulturhavnens fyrtårnsprojekter 
 

På det helt konkrete plan skal strategien føre til opfyldelsen af følgende mål: 

• Kulturhavn Kronborg skal senest med udgangen af 2013 have etableret et 
professionelt begivenhedssekretariat 

• Kulturhavn Kronborg skal senest ved udgangen af 2016 have udviklet mindst fire 
begivenhedsfyrtårne med internationalt potentiale 

• Kulturhavn Kronborg skal som supplement til de enkelte institutioners egne 
platforme senest med udgangen af 2013 have etableret en fælles 
kommunikationsplatform til understøttelse af begivenhedsindsatsen. 

Begivenhedsstrategien fokuserer på tre hovedområder: 

1. Udvikling og realisering af begivenhedskoncepter, herunder tiltrækning af 
internationale begivenheder.  

2. Etablering af eventorganisation, inklusiv samarbejde med byen og dens borgere 
samt nationale/internationale partnere.  
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3. Finansiering af såvel organisation, udviklingsprojekter som begivenheder. 
 
De tre hovedområder beskrives nærmere i det følgende. 

1. Udvikling og realisering af begivenheder 
Kulturhavn Kronborgs fire partnere vil sammen udvikle og facilitere indhold til Helsingørs 
nye scene – kulturhavnen. Indholdet tager udgangspunkt i områdets tre kernefortællinger 
industri/innovation, identitet og søfart.  

Alle fyrtårnsbegivenheder skal endvidere tydeligt tage afsæt i stedets autenticitet, historie, 
faciliteter, arkitektur og placering samt have fokus på oplevelsens tre dimensioner: det 
kunstneriske, det lærende og det sociale. 

Kulturhavn Kronborgs virke skal bygges på stærke partnerskaber såvel lokalt, nationalt som 
internationalt. Via en række strategiske partnerskaber skal Kulturhavn Kronborgs aktører 
opbygge fast tilbagevendende begivenheder, samtidig med at andre – herunder lokale - 
aktører kan byde ind med aktiviteter, der vil egne sig til afvikling i Kulturhavn Kronborg og 
hermed blive en del at områdets begivenhedsmæssige årshjul.  

Samlet set skal udbuddet af egenudviklede og kuraterede begivenheder skabe en venue 
med et højt aktivitetsniveau året rundt. 

Kulturhavn Kronborgs indsats på begivenhedsfronten skal føre til øget kendskab til såvel 
Kulturhavn Kronborg som til de enkelte events samt ikke mindst til de enkelte 
kulturinstitutioner og havnen. 

Begivenhedsudviklingen vil have fokus på tre niveauer: 

1. De store profilskabende fyrtårne, der få gange om året effektfuldt sætter 
Kulturhavn Kronborg på det internationale landkort og tiltrækker sig stor 
opmærksomhed. 

2. De større regionale begivenheder, der på faste tider af året samler et bredt dansk 
publikum om identitetsskabende oplevelser. 

3. De lokale arrangementer, der skaber liv og puls i Kulturhavn Kronborg i hverdagen. 
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De tre niveauer beskrives nærmere her. 

Med afsæt i Kulturhavn Kronborgs grundfortællinger prioriteres i strategiperioden 2013-
2016 mindst fire fyrtårne. 

Fyrtårne er i denne sammenhæng begivenheder i verdensklasse med internationale 
målgrupper. Begivenheder der matcher områdets og institutionernes unikke historie og 
arkitektur. 

De tre fyrtårne er: 

• Hamlet Festival, med afsæt i kernefortællingen om Identitet  
• Maritim begivenhed, med fokus på kernefortællingen Søfart  
• CLICK Festival, der dykker ned i kernefortællingen om Industri og innovation  

I løbet af strategiperioden udvikles eller tiltrækkes endnu et fyrtårn, der inden for 
strategiens rammer kan supplere ovenstående begivenheder, herunder understøtte 
ambitionen om at skabe liv i havnen året rundt. 

Som et andet indsatsområde udvikles udvalgte nye og bestående koncepter (som 
eksempelvis Sankt Hans og en kulturhavnsfestival) til større regionale begivenheder, 
publikum fra hele Hovedstadsregionen og Øresundsregionen rejser til for at opleve – igen 
og igen.  

Ud over internationale fyrtårne og større satsninger vil kulturhavnen sammen med lokale 
arrangører og interessenter udvikle en række begivenheder af lokalt tilsnit. Disse vil i høj 
grad blive drevet af ildsjæle i Helsingør og omegn. Kulturhavn Kronborg stiller rum og 
faciliteter til rådighed, understøtter indenfor faste rammer markedsføring samt medvirker 
til, at arrangementerne bedst muligt passer ind i områdets øvrige begivenhedsprofil. 

Som et særskilt område sættes der de kommende år fokus på udvikling af begivenheder 
sammen med det lokale, nationale og internationale erhvervsliv, institutioner og 
organisationer. Udviklingen vil fokusere på elementer som kan indgå i de større 
begivenheder – fyrtårne mv. – samt selvstændige produkter indenfor konferencer, møder 
og firmaarrangementer. Udviklingen vil tage afsæt i de erfaringer og produkter de enkelte 
aktører i Kulturhavn Kronborg allerede har og udbyder.  

De konkrete handlinger, der skal iværksættes indenfor udvikling af begivenheder, 
defineres nærmere i strategiens afsnit om indsatsområder. 

Til at kommunikere den samlede begivenhedsindsats udvikles i strategiperioden en 
kommunikationsplatform med basis i sekretariatet. 

Denne skal fungere som brugernes port ind til Kulturhavn Kronborg og som porten ud mod 
kunder, partnere, presse mv. Platformen skal altså primært understøtte: 
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• markedsføring af begivenheder i Kulturhavn Kronborg 
• andre aktørers og arrangørers adgang til information om brug af Kulturhavn 

Kronborgs faciliteter 
• samarbejde med strategiske partnere, herunder service af sponsorer 

Platformen skal bygge på brug af såvel web, sociale medier, presse, skiltning, 
markedsføring som print, så der sikres en ensartet udtryk og fælles brand for Kulturhavn 
Kronborgs begivenheder.  

��� 

 

2. Begivenhedsorganisationen 
Hvis den fælles satsning på at skabe events af internationalt snit og oplevelser i 
kulturhavnen året rundt skal lykkes, er opbygningen af en tværgående organisation 
dedikeret til udvikling, produktion og koordination af begivenheder essentiel. 

Kulturhavn Kronborg skal på begivenhedsfronten skabe en helhed, der er stærkere end 
de enkelte dele og samtidig bruge helhedens styrke til at løfte den enkelte institution. Det 
kræver et centralt fokus, der kompetence- og ressourcemæssigt kan løfte opgaver på 
tværs af aktørerne og samtidig sikre, at den enkelte institutions kompetencer, kræfter og 
faciliteter udnyttes optimalt. 

Den fælles begivenhedsorganisation skal, når den er fuldt udbygget, i samarbejde med 
de fire partnere have fokus på og ansvar for alle de opgaver, der er nævnt ovenfor.  

Bemanding mv. beskrives nærmere i afsnittet ”Indsatsområder”. 

Ansvarlig for realisering af begivenhedsstrategien for Kulturhavn Kronborg er  

KULTURHAVNSGRUPPEN  

Kulturhavnsgruppen består af de til enhver tid siddende ledere af 
Kulturværftet/Toldkammeret, M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot og Helsingør Havne. 
Kulturhavnsgruppen agerer på mandat fra de fire institutioners ejere. 

• Gruppen skal sikre den overordnede strategi og udvikling af området i henhold til 
vedtagen vision, mission og begivenhedsstrategi. 

• Skal igangsætte udvikling af større begivenheder, derunder fyrtårnsbegivenheder. 
• Skal indgå partnerskaber med andre aktører, lokalt, regionalt og internationalt. 
• Skal varetage fundraising opgaver. 
• Har fælles ansvar for videre udvikling af samarbejdet i området, nedsættelse og 

drift af nedennævnte kulturhavnssekretariat, programredaktion og 
driftsgruppe/driftssekretariat. 

Kulturhavnsgruppen indkalder mindst én gang årligt til fælles dialogmøde mellem 
områdets aktører, hvor der er fokus på at indhøste erfaringer fra den aktivitetsmæssige 
udnyttelse af området. Andre emner vil være koordination, markedsføring, driftsmæssige 
forhold samt planer for den kommende periode. Kulturhavnsgruppen nedsætter til 
udførelse af det daglige arbejde: 
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PROGRAMREDAKTIONEN 

Programredaktionen består af repræsentanter for de fire partnere. Gruppen 

• Udvikler egen aktivitet. 
• Koordinerer egne og andres aktiviteter. 
• Udvikler egne begivenheder, herunder fyrtårne. 
• Genererer og udvikler netværk og kontakter. 
• Planlægger markedsføring og kommunikation. 

 

KULTURHAVNSSEKRETARIATET  

For at sikre samling og konsekvens i de ovenfor beskrevne opgaver skal det sikres, at der 
etableres et kulturhavnssekretariat, der har de nødvendige kompetencer og ressourcer til 
at varetage den centrale opgave. 

Kulturhavnssekretariatet placeres på Kulturværftet og skal fungere som one-point-of-entry 
for såvel de strategiske partnere som arrangører, der ønsker at afholde arrangementer i 
eller indgå samarbejde med Kulturhavn Kronborg. Sekretariatet forestår den daglige 
koordination, kommunikation og sagsbehandling af begivenheder og aktivitet på basis af 
programredaktionens arbejde og retningslinjer. Herudover opsamler sekretariatet 
driftmæssige spørgsmål og videreformidler disse til Driftssekretariatet. 

• Åben for lokale og eksterne aktører med forslag/ønsker til aktiviteter. 
• Koordinerer og programsætter al aktivitet.  
• Udfærdiger kontrakter med alle aktører. 
• Står for fælles markedsføring og kommunikation. 

 

DRIFTSGRUPPEN  

Der etableres en driftsgruppe bestående af repræsentanter for de fire partnere samt 
Center for Ejendomme og Center for Teknik og Miljø. Gruppen er ansvarlig for 

• Service, drift- og vedligeholdelse af udeområder. 
• Aftalegrundlag vedr. drift og vedligehold. 
• Generelle ordensregler. 

Driftsgruppen vil referere til ejergruppen bag Kulturhavn Kronborg: Styrelsen for Slotte og 
Kultur-ejendomme og Helsingør kommune. M/S Museet for Søfart inddrages i dette 
driftsmæssige samarbejde som lejer.  

 

DRIFTSSEKRETARIATET  

Driftssekretariatet er placeret i Helsingør Havne. Ud over den daglige forvaltning af 
ovenstående står Driftssekretariatet for 

• Administration af driftrelateret økonomisk fordelingsnøgle mellem de fire partnere. 
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• Rekvirering af eksterne tjenesteydelser. 

Der etableres tæt samarbejde og koordination mellem aktivitet og drift med henblik på at 
driften i videst mulig omfang tilrettelægges, således at den understøtter aktivitets- og 
begivenhedsafviklingen. Kulturhavnsgruppen er samtidig ansvarlig for at understøtte, at 
serviceniveauet ved ren- og vedligeholdes af udendørsarealerne og standarder og 
ordensregler for området kan fastholdes. 

Der henvises i øvrigt til ”Samarbejdsaftale mellem parterne i Kulturområde 
Helsingør/Kulturhavn Kronborg” 

��� 

 

3. Finansiering 
Finansieringen af den omfattende indsats på begivenhedsområdet vil kræve en 
substantiel tilførsel af drifts- og projektmidler. Dermed er en succesfuld indsats på 
finansieringsfronten en direkte forudsætning for, at indsatserne i denne strategi kan 
gennemføres. 

Der skal med afsæt i begivenhedsstrategiens differentierede behov arbejdes fremadrettet 
i to finansieringsspor: 

1. Løbende finansiering af organisation, drift, udviklingsprojekter, begivenhedspuljer til 
mindre og mellemstore begivenheder. Målet her er at etablere en fast 
driftsøkonomi, der sikrer den løbende udvikling af Kulturhavn Kronborgs 
begivenhedsindsats, herunder at begivenheder medvirker til at skabe liv i havnen 
året rundt. 

2. Finansiering af fyrtårne. Her er princippet, at der hentes midler til hvert enkelt 
projekt. Fyrtårnene har et omfang og en karakter, der gør, at de har deres egen 
økonomi. De er fyrtårne, der forventes at fremstå som selvstændige værdifulde 
koncepter/brands.  

 

��� 
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Indsatsområder 
På det konkrete plan medfører strategiens vision, målsætninger og succeskriterier, at der 
skal iværksættes en række indsatser i strategiperioden. Indsatser der beskrives nærmere i 
dette afsnit. 

De strategiske indsatser styres overordnet af Kulturhavnsgruppen, der har ansvar for at 
indsatserne igangsættes, holder retning og tempo samt fastholdes på den lange bane. 

Udvikling af fyrtårne herunder udvikling af det fjerde fyrtårn 
Der nedsættes en projektgruppe ”Fyrtårnsgruppen” under Programredaktionen. Gruppen 
refererer til Kulturhavnsgruppen, der får ansvar for gruppens etablering og drift samt 
overholdelse af deadlines. 

 Fyrtårnsgruppen skal med afsæt i det bestående koncept for Hamlet Festival og CLICK 
beskrive, hvordan disse løftes op til at være fælles tilbagevendende begivenheder. 
Gruppen skal med andre ord udvikle indholdsmæssige koncepter, der sikrer at Kulturhavn 
Kronborgs fulde potentiale forløses i det enkelte fyrtårn. 

Fyrtårnsgruppen skal inden udgangen af 2013 komme med bud på rammekoncept for 
den maritime begivenhed. Rammekonceptet skal indeholde formål, beskrivelse, budget, 
ansvar/projektledelse, tidsplan, værdier for begivenheden. Målet er at afvikle den 
maritime begivenhed første gang i 2015. 

Sidst men ikke mindst skal gruppen inden udgangen af 2013 afdække mulige 
begivenheder/koncepter med potentiale til at blive Kulturhavn Kronborgs fjerde fyrtårn. 
Afdækningen skal lede til en konkret indstilling, så beslutning om det fjerde fyrtårn kan 
være på plads i løbet af 2014. 

Fyrtårnsgruppen skal løbende kortlægge hvilke lokale og internationale interessenter og 
partnere, der med fordel bør involveres i såvel udvikling som afvikling af fyrtårnene.  

Hvert fyrtårn forankres hos en af de fire aktører ligesom det i dag er tilfældet med Hamlet 
Festival og CLICK, der har deres base hos henholdsvis HamletScenen/Kronborg Slot og 
Kulturværftet. Denne forankring betyder, at den enkelte aktør påtager sig det 
afviklingsmæssige og strategiske ansvar for fyrtårnet, herunder ansvaret for den løbende 
udvikling af dette samt indgåelse af relevante strategiske partnerskaber og etablering af 
en sund økonomisk platform. 

Udvikling af større regionale begivenheder og lokale begivenheder 
Indledningsvist skabes et overblik over samtlige begivenheder, der allerede nu afvikles i 
kulturhavnen og i Helsingør som sådan. Her ud fra opstilles en prioriteret liste over 
begivenheder, der fremover skal indgå i Kulturhavn Kronborgs årsplan. Begivenhederne 
kategoriseres og prioriteres ud fra de tre begivenhedsniveauer – De store profilskabende 
fyrtårne, De større regionale begivenheder og De lokale arrangementer. Listen skal være 
klar senest forår 2013. 

Inden sommer 2013 afholder Kulturhavnsgruppen første dialogmøde med relevante 
arrangører om udvikling af deres begivenheder i Kulturhavn Kronborg regi. 

Den endelige samlede begivenhedsplan for Kulturhavn Kronborg skal præsenteres for 
relevante beslutningstagere efterår 2013. 
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Ansvarlig er Kulturhavnsgruppen. 

Udvikling af begivenheder for erhvervslivet 
Første halvår 2013 skabes et overblik over Kulturhavn Kronborgs aktørers nuværende tilbud 
til og samarbejde med erhvervslivet. Denne kortlægning skal danne grundlag for en 
beslutning om, hvilke fælles indsatser indenfor erhvervsbegivenheder, der skal 
iværksættes samt hvad Kulturhavn Kronborgs øvrige begivenheder kan tilbyde 
erhvervskunder. 

En prioriteret plan for udvikling af bestående og nye tilbud skal foreligge inden udgangen 
af 2013. Planen udvikles i samarbejde med Vækst og Viden. 

Ansvarlig for udvikling af erhvervsbegivenheder er Kulturhavnsgruppen. 

Åbningsbegivenheder i 2013 
2013 bliver et stort år for Kulturhavn Kronborg. Dels fordi anlægget af Kulturhavnen 
afsluttes i maj, hvilket fejres den 25. maj, og dels fordi det nye søfartsmuseum åbner den 
29. juni. 

Disse begivenheder manifesterer samtidig etableringen Kulturhavn Kronborg som ny 
betydelig samlet aktør på begivenhedsfronten. Det skal udnyttes til at vise, hvor attraktivt 
området er, samt hvor professionelle og kreative producenterne bag er.  

Samtidig skal åbningsfestlighederne udnyttes til at forankre kulturhavnen lokalt gennem 
inddragelse af aktører og interessenter, så disse fra start tager ejerskab for Kulturhavn 
Kronborgs udvikling og branding. 

Sidst men ikke mindst skal begivenhederne have et snit, der sikrer national 
opmærksomhed og international omtale.  

Kommunikation 
Med afsæt i en behovsanalyse blandt Kulturhavn Kronborgs aktører og brugere og efter 
konsultation med vidensinstitutioner som Wonderful Copenhagen og Visit Nordsjælland 
udvikles i første halvår 2013 koncept for Kulturhavn Kronborgs fælles 
kommunikationsplatform. 

Målet er at platformen kan implementeres fuldt inden udgangen af 2013. 

Organisering 
Den konkrete plan for etablering af begivenhedsorganisationen er: 

Kulturhavnsgruppen træder i funktion i umiddelbar forlængelse af godkendelsen af 
herværende strategi. 

Parallelt hermed formulerer Kulturhavnsgruppen med afsæt i ovenstående 
organisationsbeskrivelse et konkret og detaljeret oplæg til hvordan den tværgående 
begivenhedsorganisation skal etableres og udvikles i årene frem mod 2015. 

Oplægget skal mindst indeholde beskrivelse af: 

• organisationens formål 
• rammer og opgaver 
• mål for drift og udvikling de første tre år 
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• kompetencer og bemanding 
• budget 
• finansiering 

Oplægget skal også tage stilling til, hvordan begivenhedsorganisationen afstemmes med 
og opnår størst mulig synergi med de fire aktørers bestående organisationer. 

Der er med Helsingør Kommunes og Vækst og Videns medvirken sikret en bemanding af 
Kulturhavns- og Programsekretariatet i 2013. Bemanding i perioden herefter er ikke 
afklaret. De fire partnere bidrager med at finansiere en deltidskoordinator. 
 
Det er i foråret 2013 fokus på at etablere samarbejdet mellem Vækst og Viden, lokale og 
regionale interessenter og Kulturhavn Kronborgs begivenhedsorganisation. 

Finansiering 
Det er Kulturhavnsgruppens mål, at der via fundraising og indgåelse af kommercielle 
partnerskaber inden udgangen af 2013 er etableret en sund økonomisk platform, der kan 
sikre gennemførelsen af begivenhedsstrategiens indsatser og udfoldelsen af aktørernes 
ambitioner på begivenhedsfronten. 

Konkret er det Kulturhavnsgruppens ansvar, at: 

• der primo 2013 gennemføres en analyse af finansieringsbehov samt en kortlægning 
af mulige tilgange til at skaffe midler fra såvel offentlige som private fonde, 
institutioner og virksomheder. Her skal det også undersøges i hvor høj grad de 4 
aktører selv kan frigøre og prioritere ressourcer til understøttelse af 
begivenhedsstrategiens indsatser.  

• med afsæt i analysen af finansieringsbehovene afdækkes mulige 
partnersegmenter og der formuleres en handlingsplan for, hvordan segmenterne 
tiltrækkes og involveres. Handlingsplanen skal indeholde konkrete målsætninger og 
tidsplaner. Handlingsplanen skal ligge klar inden sommer 2013. 

• der udarbejdes som en af indsatserne en målrettet sponsorstrategi indeholdende 
samlet koncept og konkrete sponsorpakker samt målrettede ansøgninger til 
prioriterede fonde. Sponsorstrategien skal være klar inden 3. kvartal i 2013. 
Ansøgninger skal afsendes, når timing er korrekt – altså løbende.  

• der inden udgangen af 2013 indgås mindst fem større strategiske partnerskaber 
med kommercielle investorer og/eller fonde.  

• der udarbejdes et samlet årligt begivenhedsbudget samt selvstændige budgetter 
for de enkelte fyrtårne og de større begivenheder indeholdende alle direkte 
relaterede omkostninger samt alle indtægtskilder. 

 
 


