Ikast-Brande Kommune inviterer alle til

Kulturkonferencen 17. sept. 2016:
Teatersalen, RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande
Formål:
 at
 at
 at
 at
 at
 at

drøfte visioner for en ny kulturpolitik i Ikast-Brande Kommune
give muligheder for dialog mellem ildsjæle og professionelle kulturaktører i området
drøfte muligheder for nye samarbejder på tværs i kommunen
drøfte markedsføring og synliggørelse af kulturen
komme med input til politikerne
have en sjov og givende dag med kulturhappenings undervejs

PROGRAM
Kl. 9.30
Ankomst – og stående velkomstkaffe og rundstykker.

Herefter placeres vi ved kvadratiske borde med plads til otte personer pr. bord.
Kl. 10.00
Velkomst – og rammesætning for dagen.
Helle Mathiasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Morgensang
Kl. 10.15
Om vigtigheden af kultur – og af kultursatsninger og samarbejde.
I Midt- og Vestjylland skal kunst kunne betale sig. Det betaler sig. Mangefold. For den enkelte
og for samfundet. Ikke sandt?
Foredrag ved Charlotte Sahl-Madsen, Staby.
Spørgsmål fra deltagerne.
Kl. 11.15
Visioner og nye tanker
Gruppedrøftelser. Husk tilmelding til den gruppe, du gerne vil deltage i.
Introduktion til gruppedrøftelser med følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvordan
Hvordan
Hvordan
Hvordan
Hvordan

sikrer vi en fortsat udvikling af kulturen?
markedsfører og synliggør vi kulturen i vores kommune?
indgår vi i nye partnerskaber? Hvad kan vi lave på tværs i vores kommune?
tiltrækker vi i særlig grad nye tilflyttere? Hvordan kan kulturen hjælpe?
tilgodeser og involverer vi i særlig grad børnefamilierne?

Der er en tovholder tilknyttet hver gruppe.
Deltagerne har på forhånd tilmeldt sig en gruppe og får mulighed for at bidrage med både
visioner og konkrete forslag til projekter og aktiviteter.
Opsamling i plenum ved konsulent Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd.
Kl. 12.15
Frokost
Sandwich, øl og vand.
Kulturhappening

Kl. 13.10
Hvordan engagerer vi unge i det lokale kulturliv?
Lokale historier om, hvad der virker og ikke virker i projekter med unge som drivkraft.
Er det muligt at få unge til at indgå i traditionelle strukturer? Eller skal de have deres helt egne
rammer? Og hvilken rolle kan voksne kulturildsjæle spille?
Spørgsmål fra salen.
Kl. 14.00
Hvad kan vi samarbejde om – og med hvem?
Gruppedrøftelser.
Introduktion til gruppedrøftelserne.
Deltagerne kan frit vælge cafebord og målgruppe.
Det er muligt at cirkulere og komme med gode ideer ved alle cafeborde.
Særskilt program for de forskellige caféborde udleveres på dagen.
Der er en tovholder tilknyttet hvert cafebord.
Fra kl. 14.30 kan deltagerne indtage kaffe og kage ved bordene.
Kl. 15.15
Hvad var dagens bedste idé? Hvad tager du med herfra i dag?
Opsamling og nedslag i bidragene ved konsulent Hanne Marie Knudsen.
Kl. 15.45
Det videre forløb og afslutning
Helle Mathiasen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Kulturhappening
Kl. 16.00
Tak for i dag – og kom godt hjem.

Det er gratis at deltage. Vi har plads til ca. 80 deltagere.
Tilmelding foretages til cahje@ikast-brande.dk senest torsdag den 15. september
2016. Husk at angive hvilken gruppe, du vil deltage i kl. 11.15.

