
 

 

 

 
 

 

  

Titel og leadpartner ’Lad Legene Begynde – Den Olympiske og Paraolympiske By’ / v. Experimentarium 

Projektbeskrivelse 

Kulturfelt – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Brug kroppen til idræt med og uden handicap 23.juli-5.sept. 2021 i Experimentarium.  

Experimentarium åbnede 23.jan. 2020 ’Lad legene begynde’. Pga. Corona blev 

Experimentarium lukket og OL og Para-OL (Olympiske Lege for handicappede) i Tokyo udsat 

til 2021. ’Lad legene begynde’ er derfor forlænget med 8 måneder til og med afviklingen af OL 

og para-OL i Tokyo 2021. Experimentariums hovedevent er ’Den Olympiske og 

Paraolympiske By’ på tagterrassen over 50 dage. Det er denne hovedevent, der ansøges om 

tilskud til. Aktiviteter: 

- DR etablerer sit OL-studie på taget og transmitterer OL derfra, som vises på storskærm. 

- 120.000 danskere (børn, voksne, familier, skoler, idrætsforeninger) besøger Byen på taget, 

og oplever glæden ved fysisk udfoldelse uanset handicap eller ej, og erfarer muligheder og 

begrænsninger med handicap i forskellige idrætsgrene.  

- Møder og debatter ved Idrættens Folkemøde med frivillige, specialister, idrætsudøvere om 

fx doping, skader, træningsmetoder, teknologiske muligheder. 

- Telt og idrætsanlæg til en lang række events. 

 Målet er at skabe interesse for kroppens formåen, glæden ved at bevæge sig og lyst til at 

leve et sundt liv. 

Partnere og interessenter 

 

Partnere: Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, Parasport Danmark. 

Interessenter: DR, Lego, og specialforbund under DIF med egne aktiviteter i OL-Byen. 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 4,8 mio. kr., som søges finansieret således: 
RegionH:             1,2 mio. kr. (udgør 25 pct.) 
Opnået fra fonde: 2,9 mio. kr. 
Experimentarium: 0,5 mio. Kr. 
Yderligere ansøgt:0,2 mio. kr. 

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 
4. 

Aktiviteterne bidrager til, at et stort publikum fra hele landet men sikkert primært regionen 

oplever glæden og mulighederne ved et sundt liv med idræt uanset evt. handicap. 

Understøtter således såvel regional udvikling som sundhedsfremme.   

- Afhængig af tilskud 
3. 

Trods hårdt presset på økonomien af Corona, skyder Experimentarium selv 0,5 mio. kr. 

ind i projektet og har indhentet den fondsstøtte, der er mulig. I ansøgningen anføres, at 

bidrag fra Kulturpuljen derfor et afgørende for projektets gennemførelse. 

- Udnytte eksisterende 

  kapacitet 4. 

Experimentarium har såvel eksisterende unikke faciliteter som et korps af medarbejdere 

med de nødvendige erfaringer med projektudvikling, formidling mv. Dertil trækkes 

kompetencerne fra landets mange specialforbund fra idrætten ind i arrangementerne. 

- Bredt partnerskab 
4. 

Med en partnerkreds bestående af de centrale, nationale aktører i idrætsverdenen har 

Experimentarium både fat i ekspertise på arrangørside og på god adgang til publikum. 

Samarbejder med DR og OL-studie. 

- Nyskabende 
4. 

Det er nyt at benytte OL og Para-OL som anledning til at koble TV-transmission med 
opbygning af en semiautentisk OL-By og invitere borgerne til at prøve sig selv af i OL-
discipliner og lære om fx teknologiske muligheder i sportens verden. 

Samlet vurdering 19  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

OL-Byen vil have et meget stort outreach, både som kulisse for DRs TV-transmissioner og med et stort antal besøgende. 

Der er i øvrigt gratis adgang for publikum til aktiviteterne på tagterrassen.  


