
  

 

19. januar 2016 
Lige adgang til kunst og kultur - et EU-projekt 
Kulturelle Samråd i Danmark fik i 2013 midler til et toårig Grundtvig Multilateral 
projekt under Europa-Kommissionens program for livslang læring. Projektet, der 
involverer 6 europæiske kulturorganisationer fra Danmark, Holland, Slovenien, 
Ungarn og Storbritannien, er afsluttet med udgangen af 2015, og afrapporterin-
gen til EU er i disse dage ved at blive færdiggjort. Projektets titel er ”Culture 
Guides for Marginalised People”, og det havde til formål at undersøge mulighe-
den for - i en europæisk ramme - at rekruttere, uddanne og vejlede frivillige til at fungere som mento-
rer eller guider, der introducerer og hjælper marginaliserede sociale grupper til at deltage i lokale 
kunst- og kulturaktiviteter - enten som publikum eller som aktive deltagere. 

Læs hele artiklen 

 
Åben skole i Køge

Læs om pilotprojektet 

 
Kulturelt Samråd i Køge og dets medlemsforeninger fortsætter – efter at have 
deltaget som det ene af to samråd i Kulturelle Samråd i Danmarks pilotprojekter 
under EU-projektet ”Culture Guides” – med at tilbyde folkeskolerne i Køge 
Kommune arrangementer under åben skole.  
Det er Køge Kommunes skoletjeneste, der distribuerer kataloget med tilbud om 
aktiviteter i folkeskolerne under åben skole. Her kan skolerne se, hvad aktivite-
terne indeholder, og hvem de skal tage kontakt til. Aktiviteterne strækker sig fra undervisning i flagets 
historie og brug (Danmarks Samfundet), stilletimer og hyggelæsning (i det lokale Medborgerhus i Ejby), 
foredrag om den lokale modstandsbevægelse i 2. verdenskrig, slægtsforskning på nettet, en eksperi-
mentel koncert, et tegnekursus med flugt og asyl som tema, billedkunst i nærmiljøet (Kunstforenin-
gen),en teaterforestilling med efterfølgende debat (Kulturforeningen Apollonaris) og foredrag om histo-
riske søslag i Køge Bugt (Køge Maritime Aktivitetscenter). Skolerne deltager klassevis, og der er i folde-
ren angivet, hvilket klassetrin, aktiviteterne er rettet mod. De deltagende klasser får med skoleårets 
start et kulturpas, hvori det noteres, hvilke aktiviteter, de har deltaget i, og ved årets slutning trækker 
man lod blandt de deltagende klasser om en tur i teatret.  
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Ny medarbejder 
Kulturelle samråd i Danmark har pr. 1. januar 2016 ansat en ny medarbejder - 
specialkonsulent, cand. mag. Anja Tollan.  
Anja skal først og fremmest  være projektleder på projektet "Kulturguider og 
kulturcrews", der er et flygtningeprojekt, hvor flygtningebørn og -unge i Furesø 
Kommune skal stifte bekendskab med det kulturelle foreningsliv. Projektet invol-
verer Kulturelt Samråd Furesø, samrådets medlemsorganisationer, kommunens 
Ungeråd og Dansk Røde Kors. 
Anja kan kontaktes på telefon: +45 26 95 73 83 
Mail: at@kulturellesamraad.dk 

 

Kalender 

Temamøde 2016 
Temamøde 2016 finder sted i Odense den 27. februar. Temaet er ”Arbejdet i 
samrådene og landsforeningen”. Pris for deltagelse er 400 kr. 
Program og tilmelding udsendes i denne uge. 

Kulturkonference 2016 
Finder sted fra fredag den 23. til søndag den 25. september 2016 i Gladsaxe. 
Invitation udsendes i maj. 

Generalforsamling

  

 
Generalforsamling 2016 afholdes søndag den 25. september 2016 i Gladsaxe umiddelbart i forlængelse 
af Kulturkonferencen. 
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