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Video Action Learning - gratis kursus for frivillige og ansatte 
Vil du lære at kunne bruge videomediet til at fortælle din forenings budskab 
på en ny og anderledes måde, har du nu mulighed for at deltage i et ambiti-
øst kursusforløb, hvor du får redskaber til at producere levende billeder og 
lyd samtidig med, at du udvikler skitsen til en film om din forening. 

Om kurset 
Kurset - der er tilrettelagt af Kulturelle Samråd i Danmark i samarbejde med Kanal Hovedstaden og TV 
Kolding – finder sted fra den 22. oktober til den 26. november 2015 i Kolding, og der er i alt 6 lektio-
ner. Kurset er gratis, og der er adgang for alle, der er tilknyttet en forening. Der udstedes desuden kur-
susbevis efter gennemførelsen. 

Der er 12 - 16 pladser på kurset, og princippet er "først til mølle..."! 

Læs mere! 

Årets AmatørKulturKommune 
Det var Sønderborg Kommune, der løb med sejren, da Årets AmatørKulturKom-
mune blev udnævnt på Kulturmødet på Mors i sidste måned.  

Se mere om uddelingen af prisen her! 

  

 

To puljer som også omfatter de kulturelle samåd og de kulturelle forenin-
ger er nu åbne for ansøgninger 

De kulturelle foreninger kan nu søge om midler til samarbejdet med folkesko-
len/den åbne skole samt om midler til inddragelse af nye brugergrupper – herunder 
fx flygtninge. 
Der er i alt afsat 4 mio. kr. fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet. Der kan søges frem 
til den 19. oktober 2015 kl. 16. De to puljer er: 

 Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole som led i den nye folkeskolereform. 
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 Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen, f. eks. socialt svage børn, unge, nydanske-
re og andre. 

Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark. Der kan søges til mindre projekter (mellem 
15.000 kr. og 200.000 kr.) inden for et af de to indsatsområder. 

Vejledning og ansøgningsskema kan findes her! 
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