H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Slot
Ansøgning om finansiel støtte til projektmodning

Den selvejende institution H.C. Andersen Art Center ansøger hermed Kalundborg
Kommune om 1 mio. kr. til færdigmodning m.v. af det foreliggende oplæg til centret, jfr.
vedlagte prospekt fra september 2019.

Projektet var oprindelig bevilget 5 mio. kr. i Finansloven for 2019 fordelt med 2 mio. kr. i
2019 og 3 mio. i 2020. På grund af ministerielle forviklinger samt regeringsskiftet i 2019
kom bevillingen imidlertid ikke til udbetaling i 2019, og projektet har derfor kørt i
tomgang siden årsskiftet.

Efter medvirken af MF Jacob Jensen (V) og efterfølgende dialog med kulturminister Joy
Mogensen blev der imidlertid i juni måned givet tilsagn om, at 3 af de oprindelige i alt 5
mio. kr. kommer til udbetaling i august/september 2020. Projektet har dermed udsigt til
at kunne genstarte i sidste kvartal af 2020. Men de beskårne finanslovsmidler vil næppe
kunne strække til at komme i mål i 2021 med et projekt, der er modnet tilstrækkeligt
tillidsvækkende til at kunne lægges til grund for de betydelige fondsansøgninger, der skal
skrives for at realisere projektet og intentionerne.

Baggrund og formål

Som det fremgår af ovennævnte prospekt, skal H.C. Andersen Art Center (HCA-AC) på
Lerchenborg være et kunst-, videns- og oplevelsescenter, der udstiller og formidler
moderne kunst inspireret af H.C. Andersens kunstneriske univers. HCA var
teknologibegejstret og en nær ven af H.C. Ørsted. Ambitionen er således at koble kunst,
naturvidenskab og teknik i en helhedsfortælling, der på vores tids præmisser kan
genopvække en glemt, men dyb sammenhæng, som de to nationale ikoner i begyndelsen
af 1800-tallet anså som indlysende - og inspirerede hinanden med i deres arbejde med
naturpoesi henholdsvis naturvidenskab.

Den selvejende institution H.C. Andersen Art Center – Vimmelskaftet 19, 4300 Holbæk.
Tel: +45 9393 0335 / E-mail: info@hcaartcenter.dk / www.hcaartcenter.dk
CVR: 39047462

HCA-AC vil understøtte visionen om at udvikle Kalundborg Kommune til:

1. en attraktiv kommune at bo, uddanne og bosætte sig i med et bredt tilbud af bl.a.
seriøse kulturattraktioner af høj kvalitet,
2. en attraktiv turistdestination, hvor den stedbundne natur og kulturtilbuddene går op i
en symbiotisk enhed og derved skaber arbejdspladser og vækst, samt
3. en attraktiv kommune for et innovativt erhvervsliv, der lokalt vil kunne hente
inspiration til produkt- og procesteknologisk udvikling fra kunstneriske
arbejdsprocessers uforudsigelighed, initiativ, fleksibilitet og risikotagning
Aktiviteter

Nøgleaktiviteterne på centret fokuserer på både at give stedet en international appél ved
løbende at præsentere verdenskunst inspireret af H.C. Andersen og samtidigt indgå i et
bæredygtigt lokalt og internationalt kredsløb ved at etablere nye samarbejder mellem
kunst, naturvidenskab og teknologi.

Førstnævnte aktivitet vil ske ved årlige særudstillinger med internationale kunstnere i liga
med Olafur Eliasson og Ai Wei Wei, der skal frembringe og udstille værker inspireret af
HCA’s univers. Sidstnævnte ved - i samarbejde med lokale naturvidenskabeligt funderede
virksomheder og aktører som fx Asnæsværket (Ørsteds største kraftværk), Novo Nordisk,
den grønne klynge omkring Kalundborg Symbiose samt de nye science- og teknologibaserede uddannelsesinstitutioner i Kalundborg - at skabe læringsforløb, hvor den
videnskabelige og teknologiske anskuelse og udnyttelse af naturen integreres med
anskuelsen af naturen fra en kunstnerisk fortolkende, eksistentielt meningsgivende
vinkel.

Derved peges direkte ind i fokus på en ny og bæredygtig relation mellem menneske og
natur, aktualiseret af klimaindsatsen og - på det seneste - global sundhed, der begge har
oprindelse i mennesket til tider tankeløse udnyttelse af naturgivne ressourcer.
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Målsætninger

Der lægges i udviklings-og driftsplanerne for HCA-AC stor vægt på den lokale forankring
med vægt på, at centret kommer til at spille en nøglerolle i det lokale kredsløb, hvor
kunst, kultur, læring og kreativitet også skaber værdier i andre grene af samfundet.
Tanken er, at de historiske rammer og den særlige ”ånd på stedet” udnyttes som ramme
for lokalt fællesskab, fx i form af udstillinger og foredrag samt som inspirerende ramme
for firmaarrangementer, aftenskolekurser, helbredelses- og rekreationsforløb m.v., hvor
samvær, æstetik og natur udgør de essentielle, trivselsfremmende ingredienser – et
bindeled mellem kulturliv, erhvervsliv, uddannelse og velfærd- og sundhed.

Målgrupper

1: Turister fra Europa, Asien og Nordamerika

H.C. Andersen er i andre sammenhænge anvendt som indlysende brandingplatform for
Danmark med afsæt i hans værker, liv og barndom. Men der mangler et sted, der
formidler og udnytter hans univers på vores tids præmisser og indsætter ham i vores
verden, dens teknologier og medier. HCA-AC er tænkt og udvikles til et sted, der gør bod
på denne mangel.

2: Borgere i Danmark, herunder sommerhusgæster, éndagsturister etc.

HCA-AC er bredt anlagt i sit koncept, da den udtalte teknologiske dimension strækker
målgruppen både i bredde og alder i forhold til fx mere klassiske kunstmuseer, og det er
ambitionen at udnytte teknologi og digitale universer til at åbne H.C. Andersen ikke
mindst for de yngre, digitalt indfødte generationer.
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3: Skolebørn fra ind- og udland

Inspireret af samarbejde med de toneangivende virksomheder og
uddannelsesinstitutioner i kommunen (se under aktiviteter) etableres der en
skoletjeneste med særlig fokus på bindeled og sammenhæng mellem kunst,
naturvidenskab og teknologi.

Økonomi

Anlægsomkostningerne er aktuelt estimeret til knap 40 mio. kr., vedrører renovering,
ombygning og indretning af i alt ca. 3.000 m2 ladebygning på Lerchenborg Slot og vil
primært blive søgt finansieret af private fonde, virksomhedssponsorer m.v.

Rambøll har foretaget et feasibility-studie (dateret 21. juni 2019 - vedlagt), der belyser
driftsøkonomien under forskellige antagelser samt de afledte samfundsøkonomiske
effekter af projektet. Sammenfattende giver Rambøll-rapporten tillid til, at HCA-AC dels
har udsigt til en positiv driftsøkonomi og dels vil kunne give et betydeligt
samfundsøkonomisk afkast til Kalundborg – ud over brandingeffekten.

Projektets realisering og forretningsplan forudsætter ikke-gældsskabende finansiering af
anlægsbudgettet, hovedsageligt gennem donationer fra private fonde.

Det befinder sig imidlertid aktuelt på et udviklingstrin, der angiver formål og troværdig
retning, men som endnu ikke er modnet så konkret, at det kan lægges til grund for
fondsansøgninger e.l. Der forestår således over det kommende ca. halvandet år et
arbejde med at modne projektet under gradvis inddragelse af en række fagligheder samt
iværksætte screening og sonderende kontakt til kredsen af de umiddelbart mest
relevante fonde.
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Målet vil være at udvikle en samlet projektskitse og et website, der kan lægges til grund
for fondsansøgninger og dialog med offentlige myndigheder om bl.a. tilladelser samt
forhåbentlig med en interesseret offentlighed, herunder ikke mindst lokalt.

Dette arbejde vil som minimum forudsætte flg. input fra anførte aktører/kompetencer:

1. Kvalificering/finpudsning/sammenskrivning af vision og almennyttigt formål med
udgangspunkt i konceptbeskrivelse og prospekt fra Have Kommunikation,
september 2019:
Direktør/bestyrelse for HCA-AC, fondsrådgiver
2. Udvikling af kunstnerisk indhold, kunstnerliste, fast udstilling og formidling:
Kunstfaglig rådgiver, udstillings-/formidlingsarkitekt, website-bureau, HCA Centret ved
SDU

3. Skitse og anlægsbudget med tidsplan til renoverings-, ombygnings- og
indretningsprojekt, inkl. ”Poesiens have”, samt miljøscreening:
Arkitekt og ingeniør med erfaring i renovering af gamle/fredede bygninger, have/landskabsarkitekt samt miljøkonsulent
4. Udvikling af detaljeret forretningsplan på baggrund af foreliggende feasibility-studie
(Rambøll, juni 2019) og Budget 2022-2024 (revisionsfirmaet Beierholm, marts 2019):
Direktør/bestyrelse for HCA-AC, oplevelsesøkonomisk rådgiver, fondsrådgiver
5. Samlet tids- og organisationsplan:
Direktør/bestyrelse for HCA-AC, bygherrerådgiver, fondsrådgiver
6. Screening af fonde og øvrige finansieringsmuligheder, sonderende kontakter samt
etablering af ansøgningsskabelon:
Fondsrådgiver, direktør for HCA-AC
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Der etableres en styregruppe til koordinering af ovennævnte delprojekter og løbende
efterprøvelse af fremdrift og leverancer. Processen overvejes skudt i gang med en
workshop, der inddrager alle ovennævnte aktører og evt. en facilitator.

Der vedlægges budget for de anslåede udgifter forbundet med de under 1-6 anførte
aktiviteter.

Juli 2020

Susanne Weihe
Direktør, H.C. Andersen Art Center
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H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg

Budget for 2020-21

(jf. notat)

(Periode: 1.10.2020 - 31.12.2021)

Kunstfaglig rådgiver
Udstillings/formidlingsarkitekt
Bygnings/renoveringsarkitekt
Ingeniør
Miljøkonsulent/screening
Websitebureau
Bygherrerådgiver
Fondsrådgiver
Direktør-honorar
Bestyrelseshonorar
Revisor
Advokat
Rejse- og kørselsudgifter
Mødeudgifter
Kontor- og telefon
Oplevelsesøkonomisk rådg
Have/Landskabsarkitekt
Forsikring
Uforudsete udgifter 15%

450.000

Samlet overslagsbudget

3.973.250

300.000
300.000
100.000
200.000
100.000
300.000
400.000
600.000
180.000
35.000
25.000
150.000
25.000
25.000
100.000
150.000
15.000
518.250
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