Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger
samt andre interesserede

Kulturelle Samråd i Danmark
og
Kultursamvirket Skanderborg

inviterer til

Kulturkonference 2015
Fredag den 18. – søndag den 20. september 2015
i Skanderborg Kommune

De tusind fællesskabers land
- er titlen på Skanderborg Byråds udviklingsstrategi 2014 - 17
og det er ikke tilfældigt. De formelle og de uformelle, de personlige og institutionelle fællesskaber
på kryds og tværs mellem borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og politikere spiller en
afgørende rolle for udviklingen i Skanderborg Kommune - ikke mindst på kulturområdet.
På konferencen vil forskellige aspekter af dette fællesskab blive belyst.

Program
Fredag den 18. september 2015
16.30
Ankomst og indkvartering på Hotel Blicher, Ry
17.45

Middag

18.45

Velkomst
Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark
Jørgen Viktor, formand for Kultursamvirket Skanderborg
Tage Nielsen, formand for Kultur- & Sundhedsudvalget, Skanderborg Kommune

19.15

Hvor er de unge
Det kulturelle foreningsområde vil gerne tiltrække de unge, men de unge organiserer sig på
andre måder og skaber deres egne projekter. Kan de to områder samarbejde? Oplæg ved en
person fra flg. foreninger: Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, Netværket Af Ungdomsråd,
NAU, samt Efterskoleforeningen.

20.45

Natmad

21.15

Afgang til koncert i Kulturhuset i Skanderborg (tilmelding påkrævet)

22.00

Kulturhuset: Afslutning på Kulturdag 2015. Koncert med Thomas Butterschønn.

23.30 (tidligst)

Busafgang til Ry

Lørdag den 19. september 2015
09.00
Smukfest
Festivalernes udfordringer i en kommerciel tid samt arbejdet med de ca. 12.000 frivillige i forbindelse med den årlige Smukfest (Skanderborg Festivalen).
Ved Claus Visbye, formand for Smukfest.
Fællesskabets logik – samarbejde mellem kommune og borgere
ved Lisbeth Binderup, kommunaldirektør Skanderborg Kommune
Netværk, fundraising og partnerskab
Om behovet for vilde idéer, fundraising og partnerskaber ved fornyelser på Danmarks tag
Ved Viggo Rasmussen, formand for Ejer Baunehøjs Venner
10.30

Kaffe/te

11.00

Afgang med bus

11.15

Vædebrofundene og eScape
Vædebrofundene og udgravningerne ved Alken Enge har vakt opsigt på verdensplan. eScape er
et kunstprojekt, der tager afsæt i stedet og dets mennesker.
Ved Lene Høst-Madsen, inspektør for Skanderborg Museum.

12.00

Afgang med bus

12.25

Sejlads på Skanderborg Sø med MS Dagmar til Vestermølle.

13.00

Vestermølle
Frokost i Laden

14.00

Guidet tur på Vestermølle,
Oplæg om foreningsfællesskabet og formidlingscentret
Ved Jørgen Lund Christiansen, formand for Vestermølle Møllelaug.

14.30

Afgang med bus

14.45

Kulturhuset i Skanderborg
Kunsten at drive et kulturhus baseret på frivilliges indsats. Oplæg samt rundvisning
Ved Lasse Mortensen, festivalleder for Sølund Musikfestival.

15.30

Kaffe/te og kage

16.00

Sølund Musikfestival
Fortælling om den seneste tids udfordringer ved at afholde verdens største musikfestival for
udviklingshæmmede, herunder de frivilliges betydning.
Ved Lasse Mortensen, festivalleder for Sølund Musikfestival.
Kortfilm om Sølund Musikfestival

16.30

Fra idé til handling
Hvordan en god idé blandt nogle græsrødder i løbet af et år kan omsættes til handling og resultere i et projekt, som inddrager alle kommunens skoler med et budget på ca. 1 mio. kr. Erfaring
fra arrangement i forbindelse med, at forfatteren Ole Lund Kirkegaard ville være fyldt 75 år.
Ved Uffe Høj, tovholder for Ole Lund Kirkegaard Festivalen

17.30

Afgang med bus

19.15

Velkomstdrik på Hotel Blicher

19.30

Festmiddag
Tale ved borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune

Søndag den 20. september 2015
08.00
Morgenmad
09.00

Børnekulturen i Skanderborg Kommune
Ved Bente Hornbæk, stabschef for Kultur, Borger og Planlægning.

10.00

Kaffe/te

10.30

Generalforsamling

12.00

Sandwich og afrejse

Ekstra tilbud:
Omvisning på Øm Kloster Museum kl. 12.45.
Gratis adgang. Kørsel i egen bil.
www.skanderborgmuseum.dk/forside-174.aspx

Praktiske oplysninger
Indkvartering
Indkvartering på Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry (se www.hotelblicher.dk) - fortrinsvis i enkeltværelser. Der er desuden mulighed for indkvartering i dobbeltværelse samt for deltagelse uden overnatning.

Måltider m.m.
Konferenceprisen inkluderer alle konferencens arrangementer, entréer og måltider. Måltiderne omfatter middag (én ret) og natmad fredag, morgenmad, frokost og festmiddag lørdag. Morgenmad og sandwich søndag. Derudover 1 øl/vand til middag og natmad fredag og til frokost lørdag, vand til frokost
søndag, formiddags- og eftermiddagskaffe lørdag samt formiddagskaffe søndag. Desuden velkomstdrink
før festmiddagen lørdag, vin ad libitum under middagen samt kaffe og te efter middagen.

Pris
Medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 3.750

Ikke-medlemmer
Overnatning i enkeltværelse: kr. 4.200

Overnatning i dobbeltværelse: kr. 3.450

Overnatning i dobbeltværelse: kr. 3.900

Deltagelse uden overnatning: kr. 2.850

Deltagelse uden overnatning: kr. 3.300

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal senest den 26. juni 2015 være modtaget af Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade
27D 3., 1463 København K.
Tilmeldingen kan også mailes til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med de relevante oplysninger samt ske via hjemmesiden, www.kulturellesamraad.dk. Når tilmeldingen er modtaget, udsendes
bekræftelse og opkrævning. Betalingen skal være indgået senest den 7. august 2015.

OBS!
Tilmelding til konferencen er bindende
Tilmelding er efter først til mølle princippet.
Ved mange deltagere vil de senest tilmeldte få værelse på den nærliggende Ry Højskole

Der gælder følgende regler ved afbud:
Ved afbud til og med den 17. august 2015 betales 50 % af prisen.
Ved senere afbud betales hele beløbet!
Afbud sendes til Landssekretariatet, Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3.,
1463 København K.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Tilmelding til Kulturkonferencen
den 18. september – 20. september 2015 i Skanderborg Kommune
Navn:
Adresse:

Postnr.:

Tlf.:

By:
E-mail:

Medlem af (navn på samråd/samvirke/kulturforvaltning/udvalg osv.):

Jeg ønsker (sæt kryds):
Overnatning i enkeltværelse: medlemmer: kr. 3.750

Ikke-medlemmer: kr. 4.200

Overnatning i dobbeltværelse: medlemmer: kr. 3.450

Ikke-medlemmer: kr. 3.900

Angiv navn på den, man ønsker at dele værelse med:
Deltagelse uden overnatning: medlemmer: kr. 2.850
Handicapværelse:

Ikke–medlemmer kr. 3.300

Særkost (angiv hvad):

Jeg ønsker at deltage i koncerten i Kulturhuset i Skanderborg med Thomas Butterschønn (gratis):
Jeg ønsker at deltage i ekstraturen til Øm Kloster Museum (gratis entre):

Betaling
Girokort til betaling af konferencen skal sendes til:

Betaling via EAN nr.:

Kontaktperson (skal angives):

Adresse (skal angives):

Tilmeldingsblanketten skal være modtaget senest den 26. juni 2015. Sendes eller mailes med de nævnte
oplysninger til Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3., 1463 København K. kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk

Tilmelding til konferencen er bindende.

