Årsberetning for Kulturelt Samvirke i Jammerbugt kommune 2018
(fra årsmøde til årsmøde)
Velkommen til årsmøde den 8. maj 2019 i Kulturelt Samvirke her på Bratskov - til alle Jer, der arbejder med kunst og
kultur.
Kulturelt Samvirkes formål er blandt andet at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter i Jammerbugt
kommune.
Kultur er ikke bare flødeskum i samfundet – det er meget mere!
Hvem er ikke interesseret i billedkunst og klassisk musik? I teater og kunsthåndværk? – Og hvis ikke lige nu, så bliver
de fleste det efterhånden, som man får indsigt i disse områder.
Kultur har stor betydning for et samfund – for beboerne, for gæsterne og for erhvervslivet.
Ja, kultur er nødvendig for udvikling og overlevelse!
I samfund, hvor kunst og kultur prioriteres højt med mange kunstudøvere og god opbakning fra kommunen, trives
affolkning og faldende boligpriser ikke. Nej, sådan et samfund er et attraktivt sted at bo. Her søger nye beboere og
turister til og det tiltrækker erhvervslivet.
Tak til alle Jer ildsjæle, der hele tiden bidrager til et samfund med kunst og kultur på dagsordenen.

I 2018 har Kulturelt Samvirke
*Løbende deltaget i prioriteringen af alle indkomne ansøgninger fra kulturelle ildsjæle til KFL-udvalget – om støtte til
forskellige aktiviteter.
Bevilgede tilskud i 2018
Redskaber og materialer til Papir-atelieret i Center for Papirkunst

20

Good old Days i Arentsminde

10 Lokalhistorie

Global Garden Party 2018

10

Vendsyssel Festival 2018

10

Musik i Han Herred 2018

10

Ingstrup Bogbrugs afslutning

60 Restfinansiering vedrørende bygning

Sommerkunstskole

43

Spil Dansk 2018

25

Skovspil 2018

10

Opstart af Aabybro Viseklub

10

Vesterhavsrock 2018 - underskudsgaranti

150 Ikke brugt

KS har behandlet alle ansøgninger og indstillet til KFL-udvalget, som har den endelige afgørelse. Så de, ”der har
skoene på”, er med til at prioritere!

*Medvirket til at udvikle kompetenceudviklingskurser for alle ildsjæle (ildsjæleakademier) – med indhold efter ønske
fra ildsjælene – i samarbejde med landdistriktskontoret. Det har været med mange aktuelle overskrifter i forhold til
at gøre ildsjælene kompetente til at udføre deres arbejde. – For øvrigt med stor succes. Det er bare at efterspørge
nye emner, så finder vi ud af, om nye kurser kan tilrettelægges.

Ildsjæleakademier 2018
13. februar: Fra den gode idé til virkelighed (65+ deltagere)
12. marts: Administration af projekter (25 deltagere)
9. april: Puljer, fonde og den gode ansøgning (65+ deltagere)
10. september: ”Kom videre med dit projekt - vidensdeling”
5. november: Kommunikation
Ildsjæleakademier 2019
Tirsdag den 5. februar: Events
Tirsdag den 2. april: Rekruttering af frivillige og engagement
Onsdag den 9. oktober: Puljer, Fonde og den gode ansøgning
*Kulturrygsæk til alle børn i Jammerbugt kommune er nok det mest fantastiske, der er bevilget til igangsætning i
2019. Det betyder, at alle børn får mulighed for at stifte bekendtskab med kunst og kultur i deres institutions- og
skoletid.
*Maratonsang – et fint arrangement med stor interesse fra borgerne.
*Nyt koncept for Kulturbladet fra sommeren 2019. Det betyder annoncering i de fire ugeaviser. Praktikken for
Kulturblad fremover drøftes på møde den 15. maj 2019. I hører nærmere.

Kulturelt Samvirkes tanker/handlinger for det kommende år
*Bindeled til det politiske KFL-udvalg – gerne være i løbende dialog – for at snakke værdi af kunst og kultur i
Jammerbugt kommune.
*Kompetenceudvikling (ildsjæleakademier) fortsættes.
*Tænke tanker om Jammerbugt kommune som ”Bedste Fritidskommune” (her skal kunsten tænkes ind). Eventuelt
med et ”Tour de Kunst” eller ”KULtour de Jammerbugt”.
*Arbejde med temaer. Det første tema tænker vi skal være Børnekultur (2019/20). Vi vil opfordre alle til at inddrage
børn i kulturelle arrangementer eksempelvis i kunstudstillinger.
*Udvikling af Kunst- og Kulturrute i Jammerbugt Kommune efter skabelon for "Kort over Friluftsliv i Jammerbugt
Kommune", som er ved at udviklet.
*Kunst og samarbejde med erhvevslivet (evt. se til Vesthimmerlands kommune?)
*Kulturelt Samvirke er meget interesseret i at høre fra Jer, hvad I synes der er væsentligt at arbejde med?
Inge P.

