Referat af workshopsmøde den 27. januar 2022
Deltagende foreninger samt institutioner
Museum Thy, Foreningen Norden, Dansk Amatørteaters Samvirke (DATS), Landsforeningen Amatørenes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), Fyrspillene i Sydthy, Thisted Teaterkreds, Kulturforening Sjørring
Sø, Limfjordsteatret, Thisted Lilleby, Thy Tango, Det Ny Kastet, Thisted Musikteater, Hanstholm Fyrs
Støtteforening, Klitmøller Kultur, SMK Thy, URT, Kulturelt Samråd og KulturRummet
Velkomst
Velkommen ved Flemming Krog fra Kulturelt Samråd
Kort fortælling om at vi er i gang efter restriktioner
Helle T. Olesen fortæller om dagen i dag med workshop og opsamling samt deadlines for kommende
periode inden udgivelsen af det fælles program for maj måned
Grundlaget for Thy til Kultur i maj måned: Vi brander, samarbejder og samskaber aktiviteter i maj måned. Målet er også at flere aktører arbejder sammen om at lave arrangementer og aktiviteter.
Derfor sætter vi hele maj måned fokus på alle kulturaktiviteter og arrangementer i hele Thy. Under
overskriften Thy til Kultur laver vi altså et samlet program, plakat og markedsføring.
Lørdag den 21. maj er valgt til Kulturens Dag. Her uddeles Thisted Kommunes årlige kulturpris. Hele
Thisted by vil denne lørdag summe af kultuel og kunstnerisk aktivitet, når Kulturelt Samråd åbner dørene for åben marked for kulturelle foreninger (Her kan gæster møde foreninger under Kulturelt Samråd kl. 10 – 12.30), åben Musikskolen, åbent i Thisted Lilleby, åbent i Madværkstedet, skattejagt i Christiansgave, åbne forenigner og institutioner rundt omkring i byen.
Kl. 13.00 – 15.00 går der et stort sceneshow i gang på Friluftscenen i Christiansgave.
• Her uddeles Thisted Kommunes kulturåris 2022,
• Her uddeles Kulturelt Samråds Talentpris 2022 (ung under 24 inden for kunstnerisk område
som musik, scenekunst eller kreativt, der indstilles til prisen, og modtageren får 5.000 kr.)
• der vil være taler
• samt koncerter med Jakob Svejstrup trio og lokale Nicolai Noa.
Derfor opfordrer vi til at aktiviteter lukker ned i dette tidsrum (kl. 13.00 – 15.00), så vi kan samles flest
mulige til showet i Christiansgave.
Efter kl. 15.00 reception for modtager af kulturprisen – lukket arrangement. Her kan man gå i gang med
aktiviteter igen, hvis man har lyst. Man vil blandt andet kunne opleve After Party i gårdhaven ved URT i
samarbejde med Musikskolen.
Præsentation af kalender
Vi gennemgik kalenderen for maj måned – se vedhæftet dokument – Kalender.
• Udover kalenderen er der flere foreninger, som deltager med arrangementer/aktiviteter, åbne
prøver og værkstedet i maj måned endnu uden dato.
Netværk og brainstorm
Tid til snak og udvikling af idéer.
Kommunikation, Thy360 og deadlines
Vi lancerer Thy til Kultur som et fælles projekt. Med et fælles logo og grafisk identitet.
Vi bruger Thy360 som platform. Alle arrangementer bliver highlightet med et særligt Thy til Kultur-mærkat.
Alle arrangementer skal oprettes med:
• Titel/overskrift

•
•
•
•
•
•

Beskrivelse
Sted
Dato og tid
Pris (hvis det koster noget)
Tilmelding (hvis man kan eller skal tilmelde sig)
Husk både Thy til Kultur-mærkat og tagge det som Thy til Kultur

Arrangementerne skal være oprettet inden 1. marts.
På den baggrund laver vi et fælles Thy til Kultur program og plakat. Alle medvirkende institutioner og
organisation får plakater til at hænge op og programmer til at dele ud. Derudover er de tilgængelige på
kommunen, butikker, uddannelsessteder, turistinformation, restauranter, haller mm.)
Plakat og program kommer til gennemsyn 25. marts.
Program og plakat bliver sendt i trykken 31. marts
Program og plakater bliver distribueret ud inden påske.
Vi profilerer hver især Thy til Kultur med identisk tekst, og logo og link ind til Thy360 på egne hjemmesider.
Ligesom alle der har virksomhedsprofiler på de sociale medier profilerer Thy til Kultur med fælles tekster, logoer og hashtags.
KulturRummet producerer tekster, logo og program som PDF samt fælles pressemeddelelse. Materialet
er klar op til påske.
Hvad har KulturRummet behov for fra dig? – senest 1. marts
De billeder du bruger på Thy360 skal du også sende direkte til Sara Edske Møller via dropbox – link følger.
Vigtig: navngiv dem med dato og titel. Fx 4.maj_Forfattersamtale Ingrid Nymo
Send også gerne billeder af jeres lokation, kunstværker, eller noget der på anden måde identificerer jer
i høj opløsning
Send mig navn på jeres sociale medier (Facebook, Instagram og andet)
Thy360
For at vi kan trække alle Thy til Kultur arrangementer ud af Thy360 er det vigtigt at I tagger arrangementet ved oprettelse på Thy360. Dette er til intern brug og for brugeren.
Der kan efterfølgende tilføjes et badge, der vil være synlig på arrangementets billede på Thy360. Dette
er for brugeren.
Tags
Under fane nr. 2 – beskriv din event har du mulighed for at tagge

Scroll ned til overskriften Tags og skriv dit tag: Thy til Kultur tryk herefter enter, så tagget bliver blåt. Du
kan tilføje flere tags, hvis det giver mening for dit arrangement.

Badge
Når du har oprettet dit arrangement/aktivitet på Thy360 kan du finde det igen under Events

Yderst i til højre for dit event er der et skojold-formet ikon: det er her du tiljøfer et badge. Tryk på ikonet
og Vælg badget Thy til Kultur.

Sådan ser det ud for brugeren:

