
 

 

 

 
 

  

Titel og leadpartner OPEN:SOURCE – Fonden De Københavnske Filmfestivaler 

Projektbeskrivelse 

Kulturfelt – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Projektet inviterer et bredt felt af aktører fra Region Hovedstaden til at udvikle events og 

debatter i forbindelse med visning af dokumentarfilm på fire fysiske venues med hvert sit 

tema under CPH:DOX filmfestival. Målsætningen er at skabe et større civilt engagement hos 

regionens borgere, ikke mindst blandt de unge gennem oplæg og debatter om klima, 

bæredygtighed, social sammenhængskraft, ny teknologi og fremtidens demokrati. Målet er at 

udnytte det demokratiske potentiale i at inddrage eksterne aktører i en nytænkning af 

filmfestivalformatet.  

 

Hovedaktiviterne i OPEN:SOURCE er de fire tematiske scener fordelt på fire venues i 

København kurateret af relevante samarbejdspartnere. OPEN:SOURCE løber samtidig med 

CPH:DOX, dvs. 23. marts - 3. april i 2022. 

 

1. NEW VOICES-SCENEN: En scene kurateret af en udvalgt ungdomsredaktion.  

2. SCIENCE-SCENEN: En videnskabsscene  

3. DEMOKRATI-SCENEN: En scene, hvor foreningsdanmark mødes for at debattere 

løsningsforslag på aktuelle problemstillinger.  

4. KUNST-SCENEN: Debatter om kunst- og kulturverdenens udfordringer og fremtid  

Partnere og interessenter 

 

TV 2 

IDA 

IMS 

Kunsthal Charlottenborg 

Aveny T 

Demokrati Garage 

Bremen Teater 

Roskilde Fonden 

KBH Kommune  

Det Danske Filminstitut 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget udgør 3.2 mio. kr., som søges finansieret således:  
RegionH bidrag:                                 0.8 mio. kr. (25% af budget) 
Det Danske Filminstitut:                       0.8 mio. kr.  
Københavns Kommune:                       0.7 mio. kr.  
Roskilde Fonden:                                 0.2 mio. kr.  
TV 2:                                                     0.3 mio. kr.  
IDA:                                                       0.25 mio. kr.  
IMS:                                                      0.15 mio. kr.  
 
Det Danske Filminstitut og Københavns Kommune finansierer CPH:DOXs egenfinansiering 

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

- Regional udvikling 
.4 

Ansøger angiver at projektet vil bidrage med en stimulering og aktivering af forenings- og 

kulturlivet i Region Hovedstaden på tværs af traditionelle grænser og gøre CPH:DOX 

mere mangfoldig, åben og lyttende.  

- Afhængig af tilskud 

4 

Ansøger angiver at være hovedsageligt finansieret af mindre tilskud fra fonden og puljer 

og have eksisterende finansieringsaftaler med Det Danske Filminstitut og Københavns 

Kommune, hvor en del vil blive om rokeret til OPEN:SOURCE. Ansøger angiver samtidig 

at med et samlet budget på 3.2 mio. kr. er Region Hovedstadens støtte absolut 

nødvendig. Hvilket også afspejles i en ansøgt medfinansieringsgrad på 25% fra Region 

Hovedstaden.  

- Udnytte eksisterende 

  kapacitet 
4 

Ansøger angiver at OPEN:SOURCE bygger på at maksimere eksisterende ressourcer 

og kompetencer fra udvalgte samarbejdspartnere med base i regionen. CPH:DOX har 

mangeårig erfaring og kompetencer udi eventudvikling, kommunikation, produktion, 

marketing og grafik.  



 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

 

- Bredt partnerskab 

4 

Ansøger angiver at have en bred partnerskabskreds, som tæller både faste 

mediepartnere såsom TV2 og Politiken, der sikrer landsdækkende mediedækning, faste 

venuepartnere og så er målsætningen af have mindst en bærende partner på hver 

scene, der er valgt ud fra bedst at matche scenens temaer.  

- Nyskabende 

3 

Projektet bygger på aktiv medskabelse, demokratisk dialog og inddragelse af nye 
stemmer og er en helt ny måde at skabe og deltage i en filmfestival. Ansøger angiver at 
OPEN:SOURCE bygger på erfaringer fra de sidste to års digitale festivaler, der har vist 
at ved at åbne op for festivalen, har de nået nye dele af befolkningen. Konstellationen af 
festivalformatet, højaktuelle dokumentarfilm og aktivering af filmene på tværs af aktører 
og foreningsliv er ny.  

Samlet vurdering 19  

Yderligere bemærkninger 

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

 CPH:DOX er et kendt festivalformat med 18 års erfaring i festivalproduktion. OPEN:SOURCE projektet kombinerer 

filmfestival med folkemøde som afholdes i henholdsvis 2022 og 2023. Her søges dog kun til afholdelse i 2022.  

 

 


