Årsberetning for Kulturelt Samvirke 2015.
Velkommen til alle med interesse for kultur i Jammerbugt kommune. I er nemlig inviteret til Årsmøde 2015.
– Alle er ligeledes inviteret til koncert med Daimi & Louisiana Jazzband efter Årsmødet.
Tak til alle ildsjæle på det kulturelle område, der i allerhøjeste grad medvirker til at styrke kulturlivet i
Jammerbugt kommune. – Ja, hvordan stod det til med kulturlivet uden alle disse ildsjæle?
Som formand for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt Kommune bliver jeg ved med at gøre alle opmærksom
på, hvor vigtigt det er altid at holde fokus på kultur og kunst, som vigtige og nødvendige værdier i en
kommune i udvikling. Kultur og kunst, borgere, erhverv og turisme er – efter min mening - uadskillige
elementer for at bevare sammenhængskraften i et samfund.
I Jammerbugt kommune har vi brug for borgere, der tænker anderledes og kreativt. Der er engagerede og
flittige. Kommunen inddrager nemlig borgerne i rigtig mange projekter, som for eksempel ”Liv i by og
skole”, ”Bosætningskampagne” m.v., der alle skal medvirke til stadig udvikling af kommunen.
I 2015 har Kulturelt Samvirke
*bakket op om KULTURBLADET, som er en stor succes, der fortæller om kulturelle oplevelser i Jammerbugt
kommune, og som omdeles i alle postkasser og som ligger til fri afbenyttelse på strategisk udvalgte steder.
*deltaget i prioritering af alle indkomne ansøgninger fra kulturelle ildsjæle til KFL-udvalget - om støtte til
forskellige arrangementer. – Der er i alt givet 200.000 kr. til 17 ansøgninger med kulturelt indhold, samt
240.000 kr. i underskudsgarantier. Kulturelt Samvirke har prioriteret disse ansøgninger til 1. prioritet og har
på denne måde medvirket til at støtte kulturlivet.
*deltaget i maleriudstillingen ”De satte kulør på Blokhus” i samarbejde med Hvetbo Herreds Kunstforening,
Egnssamlingen i Saltum, Restaurant Nordstjernen, Blokhus, og private borgere.
*deltaget i søsætning af en kæmpestor flaskepost på Gjøl Havn i samtidsprojektet ”To Remind” med
kunstneren Vibeke Nørgaard Rønsbo. Her var også arrangeret foredrag om kommunikation gennem tiderne
med Bjarne Nielsen Brovst. – Gjøl skole tog i allerhøjeste grad dette kulturprojekt til sig på den måde, at
eleverne arbejdede med kommunikation gennem tiderne.
*bakket op om Spil-dansk dagen med musik-arrangementer på bl.a. plejehjem of i institutioner for børn.
*deltaget i Kulturmøde på Mors 2015 med megen kulturel inspiration udefra, og mulighed for at
høre/deltage i kulturfaglige og politiske holdninger/meninger om betydningen af kultur i samfundet.
*bakket op om planlægningen af LAND SHAPE Festivalen, der afholdes 2.-4. juni 2016 i Gate Way Blokhus.
*Kulturelt Samvirke kom ikke i mål med Nordisk Projekt, men forhåbningen er, at der vil vise sig muligheder
for et andet projekt, der kan realiseres i fællesskab. Der skal mange penge til. Vi har løbende været i en tæt
dialog med KFL-udvalget vedr. det nordiske projekt.

*Der er udsendt ”Nyt fra Kulturelt Samvirke” til medlemmerne. Og vi opfordrer endnu flere foreninger,
enkeltpersoner, grupper, spillesteder og kirker, ja alle, der arbejder med kultur - til at bakke op om Kulturelt
Samvirke – det vil sige melde sig ind i denne paraplyorganisation, som er bindeled mellem Jammerbugt
kommune og alle kulturildsjælene. Det koster 250,- kr. årligt.
Så lover jeg, at Kulturelt Samvirke er til rådighed for det kulturelle liv, når der er brug for det.
Hvad skal Kulturelt Samvirke arbejde med i 2016? – Handlingsplan for 2016.
Det er svært at udarbejde en fuldstændig handlingsplan for kommende år, da aktiviteterne er meget
afhængige af, hvad ildsjælene finder på.
Vi har dog aftalt med Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget at vi prøver at få stablet en kulturkonference
på benene – og gerne i efteråret 2016. Tanken er at vi i fællesskab kan drøfte og debattere kulturen i
Jammerbugten og forhåbentlig i fællesskab få skubbet udviklingen i en god retning. I kommer til at høre
mere om dette.
Desuden fortsætter vi med
*at deltage i prioriteringen af indkomne ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer.
*afvikling af Land Shape Festivalen i Blokhus i juni 2016.
*deltagelse i Kulturmøde på Mors august 2016 - og få ny kulturinspiration.
*forhåbentlig at få mange nye ideer til udvikling af kulturen i Jammerbugt kommune i samarbejde med
ildsjælene og kommunen:
- Eksempelvis kunstnerisk udsmykning af affaldsstativer på de mest besøgte strande i Jammerbugt
kommune?
- Eksempelvis udstilling i Redningshuset, Blokhus, om den strandede hval?
- Eksempelvis Sommersang på Bratskov
Ja, kun fantasien sætter grænser!
Tak for godt samarbejde og hyggeligt samvær i 2015
*til alle ildsjælene og medlemmer af Kulturelt Samvirke
*til bestyrelsen
*til sekretariatet og
*til Jammerbugt kommune

En særlig tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i bestyrelsen (Inge Skjoldager, Thomas
Mølgaard).

