10. februar 2016

Har du husket at melde dig til?!
Temamøde: Borgerinddragelse og arbejdet i samrådene
Kulturelle Samråd i Danmark indbyder til Temamøde 2016 den 27. februar i
Odense. Temaet er borgerinddragelse og kommunikation på det kulturelle område: Hvad gør den enkelte kommune for at kommunikere med dets kulturelle
samråd, og hvilke aktiviteter igangsætter de kulturelle samråd og deres medlemsforeninger, som de
gerne vil i dialog med kommunen om?
Kom og lyt til 2 repræsentanter fra Thisted og Aarhus Kommune og til 3 repræsentanter for de kulturelle samråd i Favrskov, Køge og Furesø kommuner. Derudover kan du høre om den seneste undersøgelse
af de kulturelle samråd - deres aktiviteter, økonomi, samarbejde med kommunen og ikke mindst om
det store antal foreninger og dermed aktive foreningsmedlemmer, der er grundlaget for samrådene.
En af oplægsholderne, Karen Louise Erichsen, der er kultur- og fritidschef i Thisted Kommune, siger om
borgerinddragelse:
”I Thisted Kommune har vi i flere år arbejdet bevidst med aktivt medborgerskab på kulturområdet. I
KulturRummet, der er Thisted Kommunes nye satsning, har vi over de sidste 2 år indgået i et væld af
samarbejdsrelationer med kulturelle foreninger, frivillige og mange andre aktører med henblik på at få
erfaringer og metoder til, hvordan vi som kommune sikrer, at vi opnår et levende og relevant kulturtilbud for borgerne”.
I oplægget vil Karen Louise Erichsen gennem konkrete cases fortælle om Thisted Kommunes erfaringer
og foreløbige konklusioner på, hvad man der mener er vigtigt i samarbejde mellem frivillige og kommune – set både fra kommunens side og fra de frivilliges.
Se programmet og tilmeld dig her!

Kulturguider og kulturcrews
Landsorganisationen Kulturelle Samråd i Danmark har indledt et samarbejde
med Kulturelt Samråd Furesø om et projekt, hvor flygtningefamilier - forældre,
børn og unge med ophold i Furesø Kommune og i Røde Kors Asylcentret Esbønderup - vil få tilbudt ledsagelse til og deltagelse i kulturelle og kunstneriske aktiviteter, leveret af foreningerne og institutionerne i Kulturelt Samråd Furesø. Også Furesø Ungdomsråd, der består af unge mellem 15 – 25 år, og som er medlem af Kulturelt Samråd Furesø, deltager i projektet, hvor de unge er kulturcrews, der
hjælper kulturguiderne med især ungegruppen af flygtninge. Specialkonsulent i
Kulturelle Samråd i Danmark, Anja Tollan, er sammen med sekretariatsleder
Bente Schindel tovholdere på projektet. Derudover er Dansk Røde Kors Asyl tilknyttet projektet, hvor vi ser frem til at kunne tilbyde flygtningefamilier og børn
og unge fælles oplevelser, som kan give dem indblik og forankring i det danske

samfund.
Læs mere!

Det Frivillige Kulturelle Samråd
Paraplyorganisationen Det Frivillige Kulturelle Samråd, der er paraplyorganisation
over ni frivillige landsforeninger på kulturområdet har nu fået sin egen hjemmeside.
Du kan finde siden her og læse om de ni medlemsorganisationer.
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