«Kreative Slemmestad» - et regionalt utviklingsprosjekt 2012-2014
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Prosjektet

«Kreative Slemmestad» er et utviklingsprosjekt som har bygd opp en helhetlig og integrert
satsing på kulturnæring og stedsutvikling i Slemmestad. Målsettingen i prosjektet har vært
å utvikle tettstedet Slemmestad gjennom satsing på kunst, kultur og kreative næringer.
Røyken kommune, Slemmestad Brygge og Papirbredden Innovasjon AS har ansvaret for
prosjektet med forpliktende samarbeid med øvrig næringsliv, grunneiere og kulturaktører.
Kreative Slemmestad startet opp i 2012 med støtte fra Buskerud Fylkeskommune og
avsluttes i 2014. Prosjektet har bygd på og virket sammen med stedsutviklings-prosjektet
«Slemmestad2020».
Gjennom prosjektet «Kreative Slemmestad» er det arbeidet etter en strategi som bygger på
følgende punkter:
*

Utvikling av et kulturnæringsmiljø i Slemmestad etter en klyngemodell med en
aktiv fasilitatorrolle.

*

Tett og formalisert samarbeid mellom kunst- og kulturnæringer
og øvrig næringsliv.

*

Samarbeid med statlige nivåer: Departementene, Kulturrådet, Husbanken o.a

*

Sikre og utvikle næringspotensialet i eksisterende og nye etableringer
innen kulturnæringene gjennom Papirbredden Innovasjons tilgang på
virkemiddelapparat (SIVA, Innovasjon Norge o.a.)

*

Samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Telemarksforsking og andre
FoU-miljøer for å utvikle ny kulturnæring, øke kompetansen i eksisterende og med
kopling til stedsutviklingen.

*

Utvikle satsingen i samspill med Buskerud Fylkeskommune, og i tråd med fylkets
strategi- og handlingsplan for kulturnæring og satsing på stedsutvikling.

*

Videreutvikle Slemmestad med spesielt fokus på film, design og opplevelser som et
supplement til øvrige satsinger i regionen (Drammen – musikk, Vestfossen – kunst)

*

Bidra til at det utvikles kulturnæringsmiljø i kommunen for øvrig

Factory Light festival 2014

Knuseriet kiosk og sykkelutlån.

Gjennom «Kreative Slemmestad» er det tatt store steg i å etablere kulturnæring i
Slemmestad, og det er nå i overkant av 20 aktive produsenter som er etablert i Slemmestad
sentrum med hovedvekt på kunst, kunsthåndverk, foto, film, design og opplevelser.
Sekkefabrikken Kulturhus er et midtpunkt i satsingen, og er i løpet av de siste tre årene
utviklet til å bli et profesjonelt kulturhus med et bredt program og tre ansatte.

Factory Light festival 2014, klikk bildet for video (Youtube).
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Aktivitet

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i prosjektet, og innsatsen har rettet seg både mot
etablering av næringer, kulturaktivitet og stedsutvikling. Nedenstående liste viser
hovedaktivitetene som er gjennomført og driftet gjennom prosjektet.

Kartlegging og utvikling av nye arealer for kreative næringer
*
*
*
*

Slemmestad Brygges arealer kartlagt.
Slemmestad Brygge har frigjort nye arealer i 2013 og 2014. (Vaterlandsveien
33,35 og «Holmen Grå»)
Norcem har frigjort lokaler i lastestasjonsbygningen.
Utredet forretningsplan for Kranorbygget som base for kreative næringer og
innledet leieforhandlinger med eier

Nettverk kreative næringer
*
*
*
*
*
*
*
*

Nettverket Kreative Røyken driftes i samarbeid med Røyken Næringsråd.
Kurs i å lage egen Facebookside avholdt i Røyken næringshage og Sekkefabrikken
Kurs i Nettbutikk på 1-2-3 er avholdt
Tilbud til medlemmene om å være med på to kursrekker i samarbeid med
Vestregionen og BFK («Ryk og Reis» og «Verktøy for næring»)
Søkekurs for aktører i kulturlivet i Røyken og Hurum avholdt
Nettverkstreff i Galleri Kalk, Slemmestad og Sekkefabrikken avholdt
Bistand i søkeprosesser til flere av aktørene
FB-siden «Kreative Røyken» er etablert og driftes i samarbeid med
Røyken næringsråd (http://www.facebook.com/KreativeRoyken?fref=ts )

Filmbyen Slemmestad
*
*
*
*
*
*

Produksjonsselskapet «Sement og betong» etablert i Slemmestad.
Kontakt med andre mulige etablerere/Oslomiljøer/Aktører
bosatt i regionen
Videreført dialog med Viken filmsenter om filmrelaterte aktiviteter.
Forprosjekt for filmfestival i Slemmestad med fokus på filmbransje som vil
«breake» internasjonalt utarbeidet i samarbeid med filmskaperen Thomas Malling
Bistand til søknad Kulturrådet om egne kulturnæringsmidler til Filmbyen
Slemmestad – innvilget med kr 200.000,Filmkontoret etablert i administrasjonsbygningen med Skofteland film som base

Sekkefabrikken kulturhus

Etablering av Statsteatret i Slemmestad
*
*
*
*

Statsteatret er etablert med postadresse i Slemmestad, og avtale om bruk av
Sekkefabrikken til produksjon og framføring
Statsteatret har vist alle sine produksjoner i Sekkefabrikken
Samarbeid om etablering av program rettet mot næringslivet (kurs,
lederutvikling) gjennom konseptet «Handlingsrommet»
Sekkefabrikken som utgangspunkt for Statsteatrets turnévirksomhet i Buskerud
– støttet av Buskerud Fylkeskommune med kr 200.000,-

Geologisenter – Kulturhus
*
*
*
*
*
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Gjennomført prosjektutvikling med Fylkesbiblioteket om samarbeid for å utvikle
ett helt nytt konsept for bibliotek-museum: Geoteket
Prosjektgruppe i Røyken kommune etablert
Søknad om prosjektutviklingsmidler sendt til Nasjonalbiblioteket –
innvilget med 2 x 500.000,Skissekonsept med plassering og volumer ferdigstilt
Prosjektet er satt på vent i budsjettbehandlingen i RK, men kan tas opp og
videreføres i et offentlig-privat samarbeid (OPS)

Havna i Slemmestad
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Slemmestad2020: Søknad Husbanken: Stedsutvikling
*
*
*
*
*

Prosjekt gjennomført i samarbeid med grunneiere, Husbanken og
Røyken kommune – Støttet av Husbanken med kr 500.000,Fokus på miljø/energi, demografisk utvikling og kvalitet i stedsutviklingen
Se forslag fra teamene i konkurransen (www.slemmestad2020.no)
Avholdt seminar om stedsutvikling i Slemmestad med arkitektteamene og
Husbanken i Sekkefabrikken med ca 60 deltakere
Gjennomført studietur med arkitektteam, kommune og grunneiere til
København – Køge og Amsterdam

Lysplan for Slemmestad
*
*
*
*

Søknad til Husbanken om kompetansetilskudd sendt og
innvilget med kr 250.000,Konkurranse i samarbeid med Lyskultur og Røyken kommune
utlyses på nyåret 2015
Samarbeidet med Lyskultur har resultert i utdeling av den nasjonale lysprisen i
Slemmestad to år på rad. (Se www.lyskultur.no)
Prosjektet følger opp Røyken kommunes vedtak om at alle større
utviklingsprosjekter skal ha en egen lysplan

Working for Talent, Talent Attraction Management (TAM)
*
*
*

Prosjektet har deltatt i EU/Interrreg-prosjektet «Working for Talent» gjennom PI
as og det nordiske programmet «Talent Attraction Management».
Slemmestad har vært brukt som case for steds- og talentutvikling
i det nordiske prosjektet
Slemmestad er case når Telemarksforsking søker om midler til et nordisk prosjekt
på attraksjonskraft med næringsutvikling og vekst som fokusområde

Factory Light festival
*
*
*
*
*

Festivalen Factory Light Festival avholdt for første gang i august 2013 med ca
3000 besøkende. Mer enn 6000 besøkende i 2014
Fått kr 950.000,- i støtte til polsk-norsk samarbeidsprosjekt i 2014 gjennom den
polsk-norske EØS-støtteordningen
Egen organisasjon for festivalen på plass. Involvering av lokalsamfunnet gjennom
kulturskolen med flere
Webside for festivalen utviklet og etablert med 3dje års studenter fra Viskomstudiet – HBV som designere
Samarbeid med HBV sin linje for lysdesign

Utekino i Slemmestad

Markedsføring av prosjektet
*
*
*
*

Nettsiden www.slemmestad2020.no og tilhørende FB-side har blitt en sentral
kanal for informasjon om hva som skjer i Slemmestad med ca 1200 likere og
hyppig oppdatering.
Mange oppslag i lokal og regional presse om prosjektet og tilhørende aktivitet.
Seminarer med regional og nasjonal deltakelse avholdt i Slemmestad
Slemmestad som case ved innlegg på flere konferanser

Samarbeid om etableringer i regionen.
*
*
*

Bidratt med prosjektbistand til etableringen av Sætre gård
Prosjektbistand til etablering av Water Music Festival
Kurs og seminarer

Styrking av Sekkefabrikken og Slemmestad som arena for arrangement.
*
*
*
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Arkitektkonkurranse – områdeløft, klikk bildet for video (Youtube).

Sterk utvikling i antall arrangement og besøk i Sekkefabrikken
Sekkefabrikken som arena for flere seminarer, kurs og bransjearrangement
Sekkefabrikken som utstillingssted for kunstnere og arrangør av lysfestivalen
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Akkumulert antall bedrifter og
personer i perioden

Etableringer: Kreative Slemmestad har hatt som
målsetning å legge til rette for, og gjøre det
attraktivt for bedrifter, enkeltpersoner og
prosjekter å etablere seg i Slemmestad.

=Prosjekter
=Bedrifter

Etableringer 2012 - 2014

Kreative Slemmestad 2012 - 2014
2012

2013

2014
Bransjer representert i
Kreative Slemmestad

= 10
Arrangørstab

=10
Frivillige

=100
Besøkende

Sekkefabrikken kulturhus
Sekkefabrikken kulturhus: Er hjertet og limet for
kultulivet i Slemmestad og omegn. Her pulserer
det med nesten daglige arrangementer, og en
jevn økning i besøk i perioden.
Antall arrangement er doblet i perioden.

=1000 besøkende
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Sekkefabrikken 2012 - 2014

Factory Light Festival: Slemmestads egen
festival for lyskunst er en årlig event, første
gang arrangert i 2013. En tredobling av antall
besøkende er en positiv utvikling, det samme er
prosjektstøtte fra EU, og nominasjon til
fylkeskulturprisen.

Factory ligh festival 2013 - 2014

=Personer

Teknologi

Nominert
fylkeskulturprisen
2014

2000 besøkende
17030 besøkende

23500 besøkende

EU prosjektstøtte
* =estimat

Kurs og undervisning

Film

Fotografi og fotokunst

Billedkunst

Scenekunst

Serveringssteder

6000 besøkende
30000 besøkende*

Slemmestad i media

2012

2013

2014

Røyken og Hurum avis

Røyken og Hurum avis

Røyken og Hurum avis

Drammens tidende

Drammens tidende

Drammens tidende

NRK

NRK

Bransjepresse

9

Aftenposten

Bransjepresse

Mål for Kreative Slemmestad

Kreative Slemmestad har hatt konkrete målsettinger om resultater. Langsiktig hovedmål
er at Slemmestad skal være den hippeste småbyen langs Oslofjorden, og at Slemmestad og
Røyken er etablert som et kraftsenter for kulturnæring på Østlandet. Sekkefabrikken skal
være godt etablert, og det skal være 20 nye kulturnæring-etableringer. Prosjektet skal legge til
rette for en videreutvikling av Slemmestad som et nasjonalt fyrtårn for
kulturnæring og opplevelser.
Målsettingene må langt på vei sies å være oppfylt. Slemmestad er mer og mer framme
i media som et sted hvor «det skjer noe». Oppslag i Aftenposten, DT og på NRK
bekrefter dette. Prosjektet har oppnådd målet om antall etableringer, og er i dag et senter
for kulturnæring på Østlandet med en tydelig profil, og pågangen for å etablere seg i
Slemmestad er økende. Det er nå på slutten av prosjektperioden mange henvendelser.
Utfordringen er å finne plass. Det er også gledelig at en av satsingene – Filmbyen basert på
Skofteland Film AS har fått støtte fra Kulturrådets ordning for kulturnæringssatsing, og at
Kreative Slemmestad har etablert en nasjonal festival som har satt Slemmestad
på kartet som lyshovedstaden.

Etableringer

Havnen i Slemmestad.

Se oversikt side 8-9

Generert prosjektstøtte fra andre instanser

Factory Light Festival (Røyken kommune,
Buskerud Fylkeskommune):
100.000,- x 2 = 200.000,Factory Light Festival (EØS-midlene):
950.000,Videreutvikling av EU/EØS-søknader(Buskerud Fylkeskommune:
100.000,Statsteatret til etablering i Buskerud (Buskerud Fylkeskommune) :
200.000,Skofteland Film (Norsk Kulturråd):
200.000,Husbanken, områdeløft:
500.000,Husbanken, lysplan:
250.000,Tilsagn fra Nasjonalbiblioteket
500.000 x 2 = 1.000.000,SUM:
3.400.000,-

«The Road» – Svanhild Rohdin
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Exit og videreføring

Kreative Slemmestad har i løpet av prosjektperioden bidratt til etableringer, aktivitet og
synliggjøring av Slemmestad, og bidratt til stedsutvikling med fokus på innhold og kvalitet.
Det er et sterkt ønske hos partnerne i prosjektet at arbeidet med å utvikle Slemmestad og
skape arbeidsplasser og aktivitet fortsetter.
Det tas derfor initiativ til å etablere et nytt regionalt utviklingsprosjekt for å sikre
vekst og næringsutvikling i regionen med utgangspunkt i Slemmestad. Prosjektet vil
bygge på resultatene fra Kreative Slemmestad, men dreie fokuset fra kulturnæringer til
kunnskapsbasert næring. Prosjektet vil ta utgangspunkt i Slemmestad, og virke regionalt i
de tre kommunene i region Vestviken. Det er etablert et spennende samarbeid med Subsea
og teknologimiljøene i Asker og Bærum, og det første cowork initiativet i Slemmestad er
etablert med Blekksprut1. Kreative Slemmestad har i prosjektperioden etablert samarbeid
med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, BI og Telemarksforsking. Samarbeidet med
akademia vil bli forsterket og videreført i et nytt prosjekt. Telemarksforsking har satt i gang
et spennende nordisk forskningsprosjekt med Slemmestad som en av fire norske caser for å se
på hvilke faktorer som skaper attraktivitet og vekst. Prosjektet vil arbeide tett med fagmiljøet
i Telemarksforsking for å skape resultater.
I Kreative Slemmestad er det etablert nyskapende tiltak for å styrke innovasjon og vekst
i næringslivet. Blant annet har prosjektet jobbet tett med ledende norske skuespillere
og regissører og ressurspersoner fra akademia for å utvikle kurs- og læringsopplegget
«Handlingsrommet» og «Hothouse Slemmestad». Papirbredden innovasjon as har videre
etablert kursrekken «Verktøy for næring», og sammen med Innovasjon Norge satt i gang
Lean business programmet «Bygg bedrift» for å hjelpe og styrke startups og nyetableringer.
Gjennom arbeidet med å utvikle et nytt bibliotek- og geologisenter har Kreative Slemmestad
gode kontakter inn mot forskingsmiljøene ved Universitetet i Oslo innenfor Geofag og
samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Fylkesbiblioteket. Dette arbeidet vil videreføres i et
nytt prosjekt, og utnyttes til å skape synergier gjennom møter mellom næringsliv, gründere
og kunnskapsinstitusjonene.
En videreføring med et nytt regionalt utviklingsprosjekt vil ha muligheten til å ta med seg
resultatene og metodikk fra Kreative Slemmestad, og benytte disse for å skape innovasjon og
nyetableringer innenfor kunnskapsintensive næringer.
Kreative Slemmestad har vært godt forankret politisk og administrativt i Røyken kommune,
og det har vært stor interesse for prosjektet og resultatene i region Vestviken.
Slemmestad vil med sin blanding av røffe produksjonslokaler, rimelige kontorlokaler og
ny bygningsmasse danne et tyngdepunkt i regionen for næringsutvikling. Slemmestad og
regionen er satt på kartet som et sted langs Oslofjorden som har attraksjonskraft, og et nytt
og tilstrekkelig solid prosjekt vil kunne bygge på dette, og skape resultater i et langsiktig
perspektiv.

Hellbillies i Sekkefabrikken

Statsteatret etablert i Slemmestad
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GBAHEI

I
Kulturskolen

HVOR ER AKTØRENE?
Bykart Slemmestad sentrum med
kreative aktører lokalisert.

F

J

J

I
Sekkefabrikken

AE

Brekkstang AS

Anne-Mette Boger

Kalisa kakeri

K
Filmkontoret

Blekksprut1

H
Marie Sjøvold

Smak av Italia - Pizzeria
Gerald Bliem

FC

B

A

A
Geologisenter

D

C

FC

Morten Flaten

AE
Bibliotek

G

FC

H

HK
Gerald Bliem

B
Skofteland film

F

AHE
Sementmuseum

Sarah McLaughlin

Statsteatret

Sement og betong

Galleri kalk

E

K

AHE

J
Bølgen yoga

I
Galleri kalk

Ludvig Friberg

F
BAHE

I

BAHE
Stein Nerland

J

B

BAHE

I

Geir Børresen

Thomas Olsen

Helle Tangen

B
Øyvind Jordfald

Soroush Kamyab

Helene Knoop
GBAHE

D
Fotografi og fotokunst
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Kurs og undervisning

Scenekunst

Teknologi

Film

Billedkunst

Serveringssteder

Svanhild Rohdin

K
The pipe

Helene Knoop
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Følgende aktører har støttet Kreative Slemmestad:

SLEMMESTAD
BRYGGE

EØS-midlene
Norge - Polen

Styringsgruppe: Øystein Hærem (daglig leder, Slemmestad Brygge AS),
Jan Erik Lindøe (kommunalsjef kultur og næring, Røyken kommune),
Tina Wågønes (daglig leder, Papirbredden Innovasjon AS)
Design: Braign
Foto: Morten Flaten, Tom Atle Bordevik
Arve Vannebo, prosjektleder
Mer info:
www.slemmestad2020.no
www.facebook.com/Slemmestad2020
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