Nyt fra Kulturelt Samvirke – februar 2015
Kulturelt Samvirke har på sit seneste møde bestemt at ville udsende et nyhedsbrev, når
der er nyt at fortælle – som oftest vil det være efter der er afholdt bestyrelsesmøde. Vi
håber på den måde, at kunne give et indblik i hvad Kulturelt Samvirke egentlig går og
laver. Første nyt kommer her:
Nordisk Kulturfestival
Et samarbejde mellem Jammerbugt kommune og Kulturelt Samvirke. Det største
kulturprojekt i Jammerbugt Kommune nogensinde. Rigtig mange foreninger har meldt sig
på banen og vil gerne være med i projektet – tak for det! – Og der er plads til flere!
Der er arbejdet ihærdigt på at få kulturfestivalen klar til juni 2015. Men desværre er det
ikke lykkedes at skaffe alle de penge, der er nødvendige for projektets gennemførelse. –
Så derfor satser vi på at det lykkes at gennemføre det til august 2016, nærmere bestemt
torsdag 25. august til 4. september 2016.
Vi håber alle stadig har mod på at deltage og måske vil flere være med. Vi tror stadig
meget på ideen og har fået Vækst Jammerbugt med på sidelinjen i forhold til hjælp til
hvordan vi bedst markedsfører og skaber nogle fantastiske fyrtårne og events. Vi arbejder
på et logo og en hjemmeside / facebook mm., så vi forhåbentlig snart bliver mere synlige.
Vi håber i det hele taget på et tæt samarbejde med turist- og erhvervslivet, således at vi
kan udnytte de synergier, der ligger i det, idé-, videns- og publikumsmæssigt.
Vi håber meget ingen er kommet i klemme i forhold til aftaler indgået for 2015. Hvis dette
er tilfældet, så kontakt Ulla Tjell.
Der er opbygget en organisation for projektet med forskellige kulturelle temaer og der er
nedsat styregruppe og tovholdergruppe. Vi forestiller os, at disse temaer både kan blive til
mange mindre arrangementer og til nogle store events:
Gøgl – teater – film
Rytmisk musik – dans
Litteratur – kulturarv – vand
Kor – orkestre – gardere
Mad – tænkes at kunne indgå alle steder, for uden mad og drikke…
Projektet er annonceret i Kulturblad og i pressen og der er stadig mulighed for at flere
foreninger kan være med. Forhåbentlig vil I hjælpe med at fortælle om projektet og at vi
gerne ser endnu flere aktører på banen. Kontakt gerne Ulla Tjell.

Prioritering af ansøgninger til Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget
Kulturelt Samvirke har indstillingsret i forhold til at prioritere de ansøgninger, som Kultur-,
Fritids- & Landdistriktsudvalget modtager 3 gange om året. Kulturelt Samvirke vurderer de
aktiviteter, der søges til på en skala fra 1 til 3, hvor 1 er det bedste og er et projekt, man
oplagt synes skal støttes. Et 3tal gives til projekter, man ikke synes bør støttes og et 2tal
er tja bom bom… Sidst i nyhedsbrevet er indsat indstillinger og beslutninger fra seneste
ansøgningsrunde pr. 15. januar 2015. Kultur- og Landdistriktspuljen kan søges igen senest
15. maj og 15. september.
Netværk for kor i Jammerbugt Kommune
Der er etableret et netværk for kor i Jammerbugt Kommune på initiativ af Kulturelt
Samvirke. Godt 10 kor deltager og man arbejder hen mod et arrangement i forbindelse
med Spil Dansk 2015 samt et større fælles korarrangement i foråret 2016. Kulturskoleleder
Henrik Hammer er sekretariat og tovholder for netværket. I netværket deltager disse kor:
Hvetbo Koret
Hanbokoret
Cafe Latte
Sing4Joy
Corioso
Fjerritslev Bykor
Blegbrønde Proptrækkerkor
Jammerbugt Vokalensemble
Aamus-koret
Aabybro Musikforening
(Skipper Clemens Koret – endnu ikke fået kontakt med dem).
Kommende kunstudstilling med Blokhus-malere
Vi har senest fået en ide til ”at sætte liv i Blokhus” i anledning af 150 året for Blokhus som
badeby. Kulturelt Samvirke påtænker at lave en kunstudstilling i løbet af sommeren 2015
med udgangspunkt i bogen: ”De gav liv til Blokhus”. Det er muligt at fremskaffe
kunstværker af de kunstnere, der gennem tiderne har opholdt sig i Blokhus, og som har
præsteret kvalitetskunst. Det er eksempelvis Anders Hune, Axel P. Jensen, Niels Jensen,
Ingemann Jørgensen, Einar Gross, Jørn Stæhr og Anne Just. Ideen er ikke færdigudviklet
endnu, men vi håber at få den gennemført i løbet af sommeren.
På vegne af Kulturelt Samvirke
Inge Pedersen
Formand
Kontakt os gerne:
Formand Inge Pedersen: inge-p@mail.dk eller 23 61 00 47.
Sekretariat Ulla Tjell: utd@jammerbugt.dk eller 72 57 79 36
Læs eventuelt mere om Kulturelt Samvirke her: http://www.jammerbugt.dk/politik/raadnaevn-og-samraad/kulturelt-samvirke/samvirkets-sammensaetning-og-formaal/

Indstillinger og beslutninger fra seneste ansøgningsrunde pr. 15. januar 2015
Ansøger
Tema
Ansøgt
Prioritering KS
Beslutning KFL
beløb
Kettrup-Gøttrup
Meninghedsråd,
Ørebro
Beboerforening,
Ørebro Boldklub

Koncert i Gøttrup
grusgrav

kr. 20.000

1 (som
underskudsgaranti)

20.000 underskudsgaranti

Teaterforeninge
n Skovspillene

Sommerspil ved
Jægerum Sø
2015

kr. 45.000

1 (som
underskudsgaranti
)

45.000

Arbejdsgruppen
Påskeudstilling
Bratskov

Påskeudstillinge
n Bratskov 2015

kr. 6.000

1

6.000

Gruppen Kunst
på Øland

Kunst på Øland

kr. 6.000

1

6.000

Skovsgaard
Boldklub

Skovsgaard
Beerfest

kr. 20.000

3 (afholdes uanset
støtte)

20.000 underskudsgarant
i

Musik i Han
Herred

Musik i Han
Herred 2015

kr. 15.000

1

15.000

Samarbejdet
Global Garden
Party

Global Garden
Party 2015

kr. 30.000

1 (som
underskudsgaranti
)

10.000

Musik
Compagniet

A Day @ The
Bay

1

100.000 –
underskuds
garanti

Destination
Blokhus

Kunstneriske
urbane zoner i
Blokhus

kr.
150.000,
som
underskud
s
garanti
75.000

1

75.000

