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Kulturprogram
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Mångfald och kvalitet ska prägla Borås Stads kulturutbud som stärker medborgaren och staden.
Kulturens verksamheter ska vara tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat
deltagande och utvecklas i tiden. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.
Under perioden ska följande områden prioriteras.

Barn och unga

Barns och ungas rätt till kultur innebär både att få uppleva kultur av hög kvalitet och
ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande.
Skolan ska i samverkan med kulturverksamheterna ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola kan använda och ta del av många uttrycksformer så som
språk, bild, musik, drama och dans, samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud och kulturarv.
Den textila identiteten
I det nya Textile Fashion Centre ska Textilmuseet utvecklas till en mötesplats av
såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt intresse. Industrihistoria, textil
konst, design, mode och smarta textilier ska vara uttalade inriktningar.
Textilmuseet ska samarbeta med stat, region, högskola näringsliv och civilsamhälle
för att stärka Borås och Sjuhäradsbygdens textila identitet. Borås ska vara både navet
och motorn i Sjuhäradsbygdens textila profil.

Den samtida konsten

Den samtida konsten ska prägla utställningsverksamhet liksom konstmuseets samlingar. Borås ställning som en framgångsrik konst- och skulpturstad av nationell
betydelse ska utvecklas. Konstmuseet har också ett särskilt ansvar för att det lokala
konstlivet stimuleras.

Samhällsplanering/stadsutveckling

I formandet av staden ska det kulturella perspektivet vara en integrerad del i samhällsplanering och stadsutveckling. Invånarnas idéer och upplevelser av staden ska
tas tillvara.
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