Temamøde 2018

……………………………………………………………………………

Kommunerne og kulturen
……………………………………………………………………………
Fredag den 16. marts kl. 18.00 –
lørdag den 17. marts 2018 kl. 16.00
på Fjelsted Skov Kro, Ejby, Fyn

………………………………………………………………
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Program
Fredag den 16. marts 2018
18.00

Middag (1 ret + 1 vand/øl)

19.15

Velkomst
Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark
Visioner for samskabelse – myte eller realitet?
Hvor meget samspil/samskabelse er der mellem den frivillige og den kommunale sektor, hvad er holdningen dertil,
og hvad er fremmende for et samarbejde?
Ved Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet
Bridging - kan foreningerne styrke deres samfundsmæssige engagement?
Kulturelle Samråd i Danmark deltager i øjeblikket i to-årigt EU-projekt, Bridging, der fokuserer på samskabelse og
mulighederne for at igangsætte aktiviteter, der kan bygge bro mellem forskellige befolkningsgrupper. Projektet vil
bl.a. undersøge, om foreningerne kan styrke deres samfundsmæssige engagement og derved bidrage til at imødegå den nuværende mangel på sammenhængskraft og gensidig tillid i samfundet.
Ved Bente von Schindel, sekretariatsleder, Kulturelle Samråd i Danmark
Kaffe/te og kage

Lørdag den 17. marts 2018
Fra 07.30

Morgenmad

09.00

Hvad har man gjort for at dyrke og styrke samskabelsen i Guldborgsund Kommune?
Hvordan skaber man et videnfora, som skal fungere som et fællesskab for frivillige aktører, virksomheder, foreninger, medarbejdere og ledere?
Ved Helle Bertram, specialkulturkonsulent, Guldborgsund Kommune

10.15

Formiddagskaffe

10.30

Det gode samarbejde
Det gode samarbejde mellem foreninger og kommuner på det kulturelle område - herunder nogle af de juridiske
faldgruber, man helst skal undgå.
Ved Hans Stavnsager, Hast Kommunikation, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune

12.00

Frokost

13.15

Hvordan samarbejder kommunerne og de kulturelle samråd?
plusser og minusser
Oplæg og debat ved 3 kommunalpolitikere/kommunale administratorer samt 3 repræsentanter for kulturelle samråd

14.45

Kaffe, te og kage

15.15

Erfaringer fra Kulturregion Fyns Ungekulturråd
Hvordan kan man udvikle et ungeprojekt baseret på ressourcebaserede fællesskaber?
Og hvordan skaber man - i praksis - en generøs organisation som kan:
•
Møde de unge/brugerne
•
Modtage deres idéer og forbinde ressourcer i netværk
•
Kvalificere og løfte projekter
•
Forankre resultater i en lokal, kommunal eller regional organisation
Ved Tine Sønderby, antropolog, Praxis21, ekstern lektor på Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

16.00

Afslutning

Praktiske oplysninger
Målgruppe
Kulturelle samråd og deres medlemsforeninger. Kulturpolitikere og kommunale forvaltninger.
Betaling
Deltagelse koster 2.195 kr. pr. person for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 2.695 kr. Prisen inkluderer overnatning
i enkeltværelse, middag (1 ret) inkl. 1 øl/vand og aftenkaffe/te med kage fredag, morgenmad, formiddagskaffe/te, frokost
inkl. 1 øl/vand samt eftermiddagskaffe/te og kage lørdag.

Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Tid og sted
Temamødet finder sted fra fredag den 16. marts kl. 18.00 til lørdag den 17. marts 2018 kl. 16.00 på Fjelsted Skov Kro, Store
Landevej 92, 5592 Ejby. Kroen ligger mellem Odense og Middelfart tæt på motorvejsafkørsel 55 (hvis man kommer fra Sjællands siden) og 56 (hvis man kommer fra Jyllands siden). Hvis man ankommer med tog, vil der blive sørget for transport
mellem Middelfart Station og kroen. Husk tilmelding!
Tilmelding
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet ved fremsendelse af tilmeldingsblanketten eller en mail til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med angivelse af navn, adresse, forening (kommune/by), ønsker om særkost (vegetar, allergiker
m.v.) samt transport fra og til Middelfart Station.
Tilmeldingsfrist er 20. februar. Der udsendes bekræftelse, opkrævning og deltagerliste inden mødet.
Yderligere oplysninger
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, tlf.: 53 63 13 26,
kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk

------------------------------------------------------------Tilmelding til Temamøde 2018
den 16. – 17. marts 2018 på Fjelsted Skov Kro
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Medlem af (navn på samråd/samvirke/kulturforvaltning/udvalg osv.):
Hotel
Deltagerne indkvarteres på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Jeg ønsker (sæt kryds):
Overnatning i enkeltværelse, medlemmer: kr. 2.195

Ikke-medlemmer: kr. 2.695

Særkost/allergi (angiv hvad):
Jeg ønsker transport fra Middelfart Station den 16.

til Middelfart Station den 17.

Betaling
Opkrævning sendes til:
Betaling via EAN nr.:
Navn på kontaktperson i kommunen og kommunens adresse (skal altid angives ved betaling via ean!):

Tilmeldingsblanketten skal være modtaget senest den 20. februar 2018
Sendes til Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3., 1463 København K.
Tilmelding kan også ske ved at sende en mail med ALLE de ovenfor nævnte oplysninger
til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk
Tilmeldingen er bindende!

Ret til ændring forbeholdes!

Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K,
tlf. 53 63 13 26 www.kulturellesamraad.dk

