Takketale til for Turistprisen 2022
F0rst og fremmest tusind tak for at sta her og modtage den fine
pris. Nar man kigger pa de foregaende prismodtagere, s a kommer
jeg jo i et rigtig fint selskab. Det er jeg meget stolt af!
Og ved s^dan en prisoverraekkelse har man jo mulighed for at takke
alle dem, der har st0ttet en i at kunne na s ^ langt - s a derfor vil jeg
gerne benytte denne lejiighed til at takke:
Odsherred Kommune
Grundejerforeningen Annebergparken
Kulturlivet i Odsherred
Visitodsherred
og Geopark Odsherred
- og herunder en m a s s e enkeltpersoner, der fra starten b0d mig
velkommen og siden den spaede start har hjulpet mig med
r^dgivning, branding, netvaerk osv.
Og s a er der selvf0lgelig mine egne dygtige - og ekseptionelt
hardtarbejdende - medarbejdere, der knokler for projektet.
J e g k0bte det centrale Gr0nnegardskompleks pr 1. marts 2018
uden at kende til hverken omradet eller en eneste person. Men jeg
forelskede mig i parken og de smukke bygninger og havde egentlig
bare en god fornemmelse af, at potentialet for at udvikle et koncept
til glaede for mange - var kaempestort.
Og siden da har jeg da ogs^ mest f0lt mig som katalysator for den
udvikling, der er sket med stedet. Det er derfor vigtigt for mig at
sige, at jeg f0ler, at jeg modtager prisen pa vegne af alle de mange
akt0rer, der udg0r Anneberg Kulturpark. J e g lavede lige en hurtig
opg0relse og - der er langt over 100 personer, der har deres
daglige gang i Anneberg Kulturpark, fordelt pa 52 C V R numre. Og
det sikrer en virkelig staerk og robust 0konomisk konstruktlon, da

alle de mange mennesker er selvstaendige ivasrksaettere og pr
definition derfor arbejder hardt pa at fa tingene til at kore. At vi har
kunnet vaekste trods coronaen er et godt bevis.
7 Fedevarevirksomheder
Dansk Tang
Contempehrary
H0jsgaard Mikrovineri
Rorvis Catering
Is0re Is
Deeper Roots Brewery
Stor0hage kartofler convenience
C a 35 individuelle kunstnere
indenfor alt mellem biiledkunst, smykker, skuespillere, forfattere,
tekstil osv.
vores gaeste for virkelig en p^ opieveren, nar de
bes0ger dem - og for mange af kunstnerne har det betydet, at de
kan leve af deres kunst.
Foreninger
Psykiatrisk Museum
Odsherred Kulturhistorisk Forening
Nationalt Center for lokale f0devarer
Dansk Videnscenter for Tang
Kunstnerne i Anneberg Kulturpark,
Det Vilde Spinderi
Geopark Odsherreds Skoleformidling
Litteraturfestivalsforening
Restaurant MOTA v/ Claus Henriksen
Cafe ATOM
Det, som er lidt magisk er at opieve den synergi, der opstar, nar
kreative mennesker bliver sat sammen og arbejder tvaefagligt
sammen p§ kryds og tvaers.

Derudover:
I dag har Anneberg Kulturpark 16 ud af de 48 tidligere
hospitalsbygninger. Bygningerne er bygget i BedreByggeskik og
skonvirkestil og af dem kan jeg fremhaeve:
Hovedbygningen, der i dag er vores Kunstnerfl0j med arbejdende
vaerksteder og gallerier - niveauet er hojt, og det er Ikke alle, der f§r
lov at blive optaget. Det er da o g s ^ vores ambition, at vi om f^ ar vil
blive kendt som et af Danmarks vigtigste kraftcentre inden for kunst.
Snedkeriet, hvor vi fremstiller al inventar til indretning og den
lobende renovering
Forsamlingsygningen med restaurant og cafe
Plejerskebygningen, hvor vi er i faerd med at etablere et center for
evidensbaseret behandling og sund livsstil med r^dglvning og
behandling af f.eks stress, overvaegt, skader og diverse
livsstilssygdomme. E n sundhedshub i stil med vores kunstnerhub
og fodevarehub.
Kirken, hvor vi har bryllupper, koncerter osv.
Udstillingshallen i det tidligere centralvaskeri, hvor der ogs§ bliver
plads til arrangementer, koncerter osv.
Gaestehuset, som er forste skud pa abning af et egentlig hotel. I
forste omgang skal det blot underst0tte restauranten og de
aktiviteter, der l0bende er i parken.
For at kunne udfolde det fulde potentiale af kulturparken, har vi dog
brug for yderligere overnatningsmuligheder. Og vi har heldigvis et
par bygninger og nogle grunde, hvor vi er i fuld gang med at

projektere et rigtigt hotel og en hytteby i en skovhave i den tidligere
frugtplantage.
17 Goals on my Mind, der er en kunstnerisk formidling af de 17
v e r d e n s m i l og hvor 17 kunstnere laver hver deres skulptur. 15 af
skulpturerne er fuldt finansieret og skulpturparken abner i juli 2022.
den lidt stotte klinge, s ^ er vi udnaevnt til at vaere fyrtirn i den
kommende strategisk fysiske udviklingsplan for Sjaelland. Og det vil
jeg gerne bruge til at f^ virkeliggjort et projekt, som vi har kaldt
Kulturstien. Det bliver en sti - en rundtur, der forbinder Anneberg
med Nyk0bing b§de via en sti gennem skoven og med havnen via
en sti langs fjorden. Det bliver en opievelse-sti med tavler,
aktiviteter, borde/baenke osv. langs ruten og spaendende besog hos
div. kulturakt0rer som perler pa en snor.
Og hvad er sS id^en med kulturparken? Og hvor er d e n ?
Allerforst, s a er Kulturparken I K K E en forlystelsespark - og det er
heller ikke et kulturhus.
Anneberg Kulturpark er b^de bygninger og fast tilknyttede aktorer,
der sikrer indhold i park og bygninger aret.
Malet er, at der skal vaere i b e n t i A K aret rundt og dermed sikre, at
der er en l0bende indtjening til vores kulturaktorer. Men ikke hver
dag!
Vi har det, vi kalder vores indre Uv, som er det arbejde med fx
designs eller produktion, der er forudsaetningen for at vi kan abne
op og saelge kunst, f0devarer, ydelser eller opievelser.
Og s a har vi vores ydre Uv som er
• Parken, arkitekturen - og snart skulpturparken, som man kan
opieve 24/7
• Restaurant og cafe, Kunstnerfl0jen og Bryggeriet med faste
ugentlige abningstider aret rundt
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Derudover har vi et arshjul med ekstra opievelser pa c a . 90
dage med masser af gentagne festivaler, markeder,
udstilllnger og koncerter fx
Danmarks eneste Tang-festival
Skulpturbal til sankthans som et land art projekt
Istidsfestival - en fejring af istidsruten og vores smukke
istidslandskab. M^let er at f^ folk ud med travesko eller p^ 2
hjul
Litteraturfestival
J a z z - og kammermusikfestival
up arrangementer:
F x kommer den Kgl Opera d. 12. august, hvor vores
kulturminister Ane Halsboe-Jorgensen abner

E n af maderne at skabe helars indtjening pa bliver et nyt koncept,
som vi kalder Culture S h a r e s
Ideen g^r ud p^, at saelge nogle af de rum, hvor hospitalets ansatte
boede • som timeshares a la Santa-konceptet, men hvor fokus i
aktiviteterne er kultur og sundhed.
/Egte rekreation (forst^et som re-creation), hvor du vender tilbage
styrket fysisk og mentalt. VI vil arbejde med livsstilsfaktorer og det
eksotiske i at gore og opieve noget, du ikke gor i din hverdag. At
holde ferie i dit eget land, vil samtidig vaere kllmavenlig og
baeredygtig. Vi forestiller os, at gaesten kommer forar og efterar til et
boost. P a denne made giver vi alle aktorerne noget at leve af i form
af kurser og aktiviteter, bruger faciliteterne uden for hojsaeson og
gentagne kunder er desuden de billigste, da man sparer
markedsforing og praktik, da de kender forholdene. Vi bruger
elementer kendt fra refugium og hojskole. Konceptet vil ogs^
henvende sig til landliggere, der sever i eget sommerhus, men
ellers folger vores program.
Folk far lov til at eje en lille del af vores kulturpark. Og ligesom ved
andre timeshares, vil de komme for at modes med de mennesker,
der har shares pa samme tid.

