Klausuleret! Pressemeddelelse: The Animation
Workshop er tilbage på Finansloven med 4-årig
bevilling fra 2022-2025 til videns- og udviklingscenter.
(Afsender: The Animation Workshop/VIA University College i samarbejde med
SF, RV, KD og Viborg Kommune)

Kære redaktion
Det er med stor fornøjelse, at vi på TAW kan meddele, at det efter en
intens politisk indsats er lykkedes at sikre endnu en fireårig bevilling på
9,5 mio. årligt til Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling. Ved årets udgang ville støtten ellers udløbe til denne del af The
Animation Workshop - nemlig udviklingsafdelingen, der i en årrække
har været på finansloven.
Jakob Borrits Skov Sabra, centerleder, Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling, VIA University College: ”At vi formår at
komme på finansloven i denne svære tid, beviser ikke kun centerets
værdi for samfundet, men især vigtigheden af et bredt politisk samarbejde. I dag har vi sammen sikret en dansk styrkeposition - nemlig indenfor animation, visualisering og digital fortælling – i morgen starter
vi et nyt kapitel i den fremtidige udvikling og markedsføring af Danmarks kreative DNA - og det med udgangspunkt i Viborgs visuelle udviklingsmiljø!”
Det politiske samarbejde
Centret er med sin unikke sammensætning af kompetencer, opgaver
og opdrag verdens eneste specialiserede center af sin art. Dets aktiviteter og partnerskaber spreder sig over både den offentlige og private
sektor, på tværs af ressortområder, faglige discipliner og markeder. Det
forstår politikerne på Christiansborg, som skal have stor tak for at sikre
rammen de næste fire år.
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Særlig tak til vores lokale MF’ere fra SF, RV og KD; Signe Munk, Kathrine Olldag og Jens Rohde. Og tak til Viborgs borgmester Ulrik Wilbek
(V) og byrådet for altid at bakke op.
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Ulrik Wilbek, borgmester Viborg Kommune: ”Viborg er hele Danmarks
animationshovedstad. Det skyldes én af verdens bedste animationsskoler og vores Viborg Visuals-satsning på animation og visuel fortælling. Derfor er det glædeligt og helt afgørende, at Folketinget nu
igen løfter det statslige tilskud – det bliver en investering, der vil
gavne både vækstlag og professionelle erhverv i hele landet, ikke
alene i Viborg”.
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Signe Munk, MF for Socialistisk Folkeparti: ”Animationsskolen er ganske enkelt et kraftcenter for udvikling og innovation inden for deres
felt. Skolen viser samtidig, at de kreative uddannelser også kan blomstre uden for København. Sådan skal det også være i fremtiden, og
derfor har det været vigtigt for SF at sikre økonomien til, at Center for
animation, visualisering og digital fortælling kan fortsætte det gode
arbejde.”

Kathrine Olldag, MF for Radikale Venstre: ”Det har været en topprioritet for mig at få centret med på dette års finanslov. Både fordi jeg anerkender dets enorme indsats for dansk animation generelt, og fordi
centret i høj grad beriger Viborg, både erhvervs- og uddannelsesmæssigt. På den mere personlige konto har TAW altid har haft en særlig
plads i mit hjerte. Jeg ville nemlig selv gerne have studeret der, da jeg
var yngre, og jeg elsker animation.”
Jens Rohde, MF KristenDemokraterne: ”Jeg kæmpede allerede sidste
år for bevillingen. Missionen mislykkedes. Derfor gjorde jeg det klart
for finansministeren på første møde i dette års forhandling, at forudsætningen for KD’s deltagelse i finansloven ville være, at de penge
blev afsat, som Viborg blev snydt for sidste år. Det er jeg naturligvis
stærkt tilfreds med, nu sker. Næste skridt for KD er et tegneakademi i
Viborg, som skal bringe os helt op i øverste internationale top inden
for animation.”
Formål med midlerne
Pengene vil centret bruge til at understøtte animation og den øvrige
digitale visuelle industri som et vækstområde for Danmark, hvilket
også både understøttes i regeringens Vækstplan for de Kreative Erhverv og i Erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for Erhvervsfremme
2020-2023, der præcist udpeger animation, spil og film som et spirende vækstområde.
Desuden vil centeret sætte særligt fokus på den anvendelsesorienterede brug af animation, visualisering, storytelling og teknologi på tværs
af sektorer i hele samfundet. Det udmønter sig blandt andet i undervisning, kommunikation og formidling ind i samfundsrelevante problemstillinger og statslige indsatsområder; eksempelvis klima og bæredygtig omstilling, digitalisering og digital dannelse, ældre, sundhed og velfærd, demokratisering af viden og kritisk tænkning samt kunstnerisk
udvikling og kreativ vækst.
Centeret har fået en årlig bevilling på 9,5 mio. kr. i en 4 års periode til at
udføre dette arbejde – det er en samlet ramme på 38 mio. kr. i 20222025.
Med venlig hilsen
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