Silkeborg Kulturråd
Møde d. 15.01 2019
Mødeleder
Referent

: Hans Løkke
: Mette Mailund Strong og Jette Falster

1. Drøftelse af kulturfestival i 2019. Oplæg fra Lisbeth Ivanhoe og Nina Mølgaard Knappe
fra Kulturteamet.
Kulturrådet fik en grundig information om de spæde tanker omkring afvikling og gennemførelsen af
den kommende gadekulturfestival, som skal finde sted i uge 24 2019.
Kulturrådet er glad for at blive inddraget på så tidligt et tidspunkt i forløbet.
Vi mener det er rigtig set, at kalde denne kulturfestival for “Gadekunst-festival” i stedet for “streetart
festival” - Det er godt at skille sig ud fra de omkringliggende byer, f.eks. Brande og Horsens, som
begge har streetart-festivaler.
Det er vigtigt at Silkeborg er meget bevidst om sin egenart og ikke blot lægger sig i slipstrømmen
af det der udvikles i andre kommuner.
Kulturrådet vil gerne stille sig til rådighed mht til sparring og udvikling af festivalen.

2. Afbud
Afbud fra

: Lars Bornæs
Karsten Petersen
Steen Hovmand
Henrik Vedel Kristensen

Desuden fravær af suppleant Svend

3. Administration af ungepuljen
Kulturrådet ser med bekymring på forslaget om at lade forvaltningen af Ungepuljen tilgå
Ungekulturhuset på Bindslevs Plads.
Hans Løkke og Karsten Petersen deltager i møde med Johan Brødsgaard om emnet.
Kulturrådet anbefaler at administrationen af midlerne forbliver hos kulturrådet fordi:
- Vi frygter at armslængde princippet bliver vanskeligt/umuligt at overholde.
−

Bekymring for at ikke alle unge får kendskab til puljen, da det kun er en lille del af
hele kommunens unge der benytter Ungekulturhuset og/eller har deres gang der.

−

Unge op til 30 år kan søge Ungepuljen, mens der er en aldersgrænse på 25 år for at
benytte Ungekulturhuset.
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- Bekymring for at de grupper af unge, der ikke bruger/kender Ungekulturhuset ikke vil
søge
midler fordi det nemt kan opfattes som om midlerne er tilknyttet Ungekulturhuset.
−

Kulturrådet er et objektivt råd, hvor alle har lige mulighed og adgang til at søge midler.

−

Bekymring for at økonomi og ansøgninger om midler kan ødelægge dialogen og
fortroligheden mellem de unge og den leder/de personer som skal forvalte puljen.

4. Kulturrådets evt. rolle under Folkemødet i Silkeborg d. 6 - 7 september.
Lisbeth Ivanhoe fortalte om sin rolle og sit arbejde i forbindelse med Folkemødet i september
2018.
Det er hovedsageligt frivillige kræfter, der lægger mange timer i forberedelser og afvikling af
festivalen.
Kulturrådet vil gerne stille sig til rådighed mht til sparring og udvikling af Folkemødet, men har
ikke ressourcer til at påtage sig rollen som f.eks kunstnerisk leder, koordinator eller lign.
da vi ikke kan lægge de mange frivillige timer i det, som det kræver.
Hans skriver svar til Stefan Kvamm.

5. Forberedelse af generalforsamlingen d. 26. marts
Mette Østergaard, Jette Falster, Henrik Vedel Kristensen, Hans Løkke og Mette Mailund Strong er
på valg.
Hans Løkke genopstiller ikke.
De fire øvrige genopstiller.
Vil vil gerne have nogle unge med i Kulturrådet.
Kulturteamet vil gerne hjælpe med PR
Hans Løkke spørger Stefan Kvamm om han vil være dirigent.
Kulturelt indslag:
Der var forskellige ideer:
Mette Østergaard
Stand-Up
Poetry Slam
6. Ansøgninger til udtalelse:
- Ansøgninger behandlet
7. Ansøgninger til ungepuljen:
- Ansøgninger behandlet
8. Evt.
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-Ingen bemærkninger
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