Temamøde 2019

……………………………………………………………………………

Kulturens rolle i kommunerne
……………………………………………………………………………
Mandag den 1. april 2019 kl. 10.00
Mødecenter Odense,
Skibhus 17:48
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Kulturen er en del af vores hverdag og er som sådan også det,
der i større eller mindre grad binder os sammen.
En kommunes kulturpolitik bør derfor være præget af gode rammer
og muligheder for alle.
Men hvordan samarbejder kommunerne egentlig med borgerne
og det kulturelle foreningsliv?

Program
10.00 Morgenbuffet
10.30 Velkomst
Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark
10.45 Visioner for samskabelse – myte eller realitet?
Hvor meget samspil/samskabelse er der mellem den frivillige og den kommunale sektor, hvad er holdningen dertil, og
hvad er fremmende for et samarbejde?
Ved Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet
11.45 Hvad bruger vi det kulturelle foreningsliv til?
Det gode samarbejde mellem foreninger og kommunen på det kulturelle område.
Ved Sofie Valbjørn, borgmester på Fanø
12.30 Frokostbuffet
13.30 Det frivillige kulturliv på Lolland – udfordringer og muligheder
Med dalende befolkningstal og en presset økonomi er Lolland kommune et godt eksempel på, hvordan hundredevis af
frivillige med engagement og iderigdom kan skabe et levende og aktivt kulturliv i et tyndt befolket område. Kulturlivet
har det godt, og der er masser af muligheder og gåpåmod, men der er også en række udfordringer de kommende år.
Ved Johan Vest, teamleder, Kultur, Fritid og Borgerservice, Lolland Kommune
14.15 Hvordan samarbejder kommunerne og det kulturelle foreningsområde?
plusser og minusser
Korte oplæg ved Sofie Valbjørn, borgmester på Fanø, Johan Vest, teamleder, Kultur, Fritid og Borgerservice, Lolland
Kommune og Erik Vigsø, Samrådet for Amatørkultur i Aarhus og næstformand i Kulturelle Samråd i Danmark
Herefter spørgsmål fra salen.
15.00 Kaffe/te og kagebuffet
15.30 Bridging - kan foreningerne styrke deres samfundsmæssige engagement?
Kulturelle Samråd i Danmark deltager i øjeblikket i toårigt EU-projekt, der fokuserer på mulighederne for at igangsætte
aktiviteter, der ved hjælp af kunst og kultur kan bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper. Projektet undersøger
bl.a., om foreningerne kan styrke deres samfundsmæssige engagement og derved bidrage til at imødegå den nuværende mangel på sammenhængskraft og gensidig tillid i samfundet.
Ved Hans Jørgen Vodsgaard, institutleder, Interfolk
Lever
Der er overalt i EU en tendens til, at folk flygter fra landdistrikterne til storbyerne. Dermed er mange landsbyer og tyndt
befolkede områder drænet for beboere, og de er ikke attraktive for nye beboere, virksomheder og turister.
Ud fra teorien om, at kunst og kultur kan skabe et bæredygtigt samfund, hvor alle borgere i fællesskab tager ansvar for
deres eget og andres liv og for samfundet, har Kulturelle Samråd i Danmark derfor deltaget i et EU Erasmus+ projekt.
Ved Bente von Schindel, sekretariatsleder, Kulturelle Samråd i Danmark
16.00 Afslutning

Praktiske oplysninger
Målgrupper
Kulturelle samråd og deres medlemsforeninger. Kulturpolitikere, kommunale forvaltninger og andre interesserede.
Betaling
Deltagelse koster 500 kr. pr. person for medlemmer, 900 kr. pr. person for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer morgenbuffet,
frokostbuffet inkl. 1 øl/vand samt eftermiddagskaffe/te med kage.
Tid og sted
Konferencen finder sted mandag den 1. april 2019 kl. 10.00 i Mødecenter Odense (Skibhus 17:48), Buchwaldsgade 48, 5000
Odense. Der er parkeringsmulighed omkring Mødecentret.
Tilmelding
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet ved fremsendelse af tilmeldingsblanket eller mail til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med angivelse af navn, adresse, forening(er), kommune m.v. samt evt. ønsker om særkost (vegetar, allergiker m.v.).
Tilmeldingsfrist er torsdag den 11. marts 2019. Der udsendes bekræftelse, opkrævning og deltagerliste inden mødet.

Ret til ændringer forbeholdes!

…………………………………………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Tilmelding til Temamøde 2019
Tilmelding kan også ske ved at sende en mail med ALLE de ovenfor nævnte oplysninger
til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk
Tilmeldingsblanketten eller mailen skal være modtaget senest den 11. marts 2019

Mandag den 1. april kl. 10.00 på Mødecenter Odense (Skibhus 17:48), Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Medlem af (navn på samråd/samvirke/kulturforvaltning/udvalg osv.):
Desuden medlem af (evt. anden forening):
Evt. særkost (vegetar, allergiker m.v.).

Betaling
Opkrævning sendes til:

Betaling via EAN nr.:
Navn på kontaktperson i kommunen og kommunens adresse (skal altid angives ved betaling via ean!):

Tilmeldingen er bindende!

Yderligere oplysninger:
Kulturelle Samråd i Danmark,
Farvergade 27D, 3.,
1463 København K,
tlf. 53 63 13 26,
kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

Ret til ændringer forbeholdes!

…………………………………………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

