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I de seneste 20 år er der foretaget meget store investeringer i kulturhuse, museer og koncertsale. Mange nye
spillesteder og ´performancehuse´ er dukket op, og som noget nyt sker der en samlokalisering af forskellige
kunstarter med cafemiljøer, uddannelsesmiljøer, biblioteker og virksomheder med relation til kunst, kultur og
oplevelse. Især de store provinsbyer er gået ind i disse typer af projekter og involverer offentlige og private

partnerskaber i skabelse af relaterede konsumorienterede underholdningsmiljøer i byen.

Herudover er stort set alle danske byer og deres offentligt tilgængelige rum blevet ramme om en stribe af
kulturelle begivenheder. Kulturnætter, karneval, festuger og events med udgangspunkt i så forskellige temaer

som historie, poesi, lys, naturvidenskab og musik mv.

Der er tale om en ´kulturel podning af byen´ - både aktivitetsmæssigt, fysisk
og arkitektonisk som gør, at de centrale bydele omtales som oplevelsesbyen. Den kulturelle podning stiller
krav til de fysiske omgivelser, til arkitekturen og til design af byrum. Experience City. DK undersøger
betingelser for og konsekvenser af nye hybride kulturprojekter og performative byrum i danske byer.
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