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Formandens beretning for 2015
Fra sidste generalforsamling til nu har Kulturrådet holdt 10 møder og har deltaget i mange
aktiviteter.
Kulturrådet bakkede op om købet af Kedelhuset som nu ser ud til at indfri alle forventninger. Sagen
om Nordre Skole har fundet sin afslutning. Det var ikke den løsning Kulturrådet pegede på, men det
endte med den mulige løsning som de involverede har stillet sig tilfredse med.
Kulturrådet deltog i en workshop om projekt Campus Bindslev Plads. Vi har kun fulgt med fra
sidelinjen og er spændte på resultatet af dette store projekt.
Kulturrådet administrerer Ungepuljen. Der er hvert år 10 gode projekter som får støtte. Det er
glædeligt, men det betyder også at vi må afvise projekter som ellers passer til puljens formål.
I 2015 har Kulturrådet diskuteret og skrevet udtalelser om en lang række ansøgninger om de frie
midler i Kommunen. Retningslinjerne for de frie midler er desuden gennemgået af Kulturrådet og
en opdateret version er fremlagt af kulturforvaltningen til godkendelse af Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget. Kulturrådet har ligeledes haft retningslinjerne for den særlige pulje for
pilotprojekter inden for teater til kommentering og er kommet med en udtalelse om en ansøgning til
puljen.
Det er Kulturrådet som administrerer Silkeborgudstillingen. Den afholdes hvert andet år i ulige år.
Det er en censureret udstilling som efter ansøgning udvælges af Akademirådet. I 2015 var Kristina
Steinbock og Sophie Hjerl som udstillede videoinstallationer i forskellige lokaler i Silkeborg By. Vi
vil senere vise samtlige værker for jer her i lokalet. Planlægningen af Silkeborgudstillingen 2017 er
i fuld gang.
Silkeborg Kulturråd er med til at forme den kulturpolitiske handleplan. Den nuværende
handleplan løber i perioden 2013-2016. Hvert år bliver det følgende års aktiviteter beskrevet så de
kan udmøntes. Silkeborg Kommune arrangerede sammen med Kulturrådet en workshop den 27.
november om den kommende handleplan 2017-2020 sammen med repræsentanter for kulturlivet i
Silkeborg. Denne workshop vil blive fulgt op af 2 kulturpolitiske laboratorier hvor alle borgere er
velkomne. Den første finder sted i Mosaikken i Kjellerup den 22. marts og den anden på
Kunstcentret Silkeborg Bad den 4. april. Der er desuden en kulturworkshop for Unge den 14. marts
på Rampelys.
Vi har dialogmøder med politikerne i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Vi har haft møde med
koordinatoren for "Levende ungekultur", Kim Schultz, for at sikre samordning af arbejdet med
unges kulturinintiativer.
Vores Facebook-profil er nu kendt, og vores hjemmeside bliver ligeledes besøgt. Her kan I bl.a.
finde Silkeborg Kulturråds mødereferater og dagsordener.
Kulturrådet foreslår bl.a. at man i visionerne for den fremtidige kulturpolitik støtter udviklingen af
et skabende kunstnerisk miljø i Silkeborg Kommune. Kulturrådet foreslår desuden at

opmærksomheden rettes mod bedre og nemmere muligheder for brug af byrummet, lokaler og
bygninger, der kan benyttes til forberedelse, opbygning og gennemførelse af kulturelle og
kunstneriske projekter. Vi planlægger at arrangere et seminar med kulturelle interessenter i
Silkeborg, hvor vi inviterer oplægsholdere med erfaring i at planlægge og gennemføre projekter, der
styrker mangfoldighed og kulturel brobygning. Vi vil appellere til et bredt spektrum af interessenter
fra kulturlivet, erhvervslivet , politikere og kunstnere om at deltage.
Vi vil også nøje følge udarbejdelsen af en politik for udstilling af billedkunst, ligesom vi vil bidrage
til at gøre scenekunsten i Silkeborg Kommune mere professionel gennem et lokalt egnsteater. 2017
bliver speciel da det er året hvor Aarhus med omegnskommuner er Europæisk Kulturhovedstad.
Jeg vil slutte med at takke medlemmerne af Silkeborg Kulturråd for jeres gode samarbejde og
engagement i et spændende og begivenhedsrigt år. Jeg vil ligeledes takke Silkeborg Kommune og
ikke mindst kulturkonsulenten Mette Lerche Sørensen for et inspirerende og kompetent medspil i
vores fælles aktiviteter. Jeg vil endelig byde den nye kulturchef John Bøgelund Frederiksen
velkommen. Vi glæder os vildt meget til samarbejdet.

