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4 541344/08 Åben Følgemail ansøgning Kulturgruppen 2001 - Digtets Dag 2008
4 541345/08 Åben Ansøgning - Digtets Dag 2008 - Kulturelt Samråd. -

Kulturgruppen 2001
5 545796/08 Åben Ansøgning fra Inger Lee om projektstøtte til projekt Ud af

Tiden til fremme af nordjysk lyrik og musik. Beatrice Vibe,
Ejvind Lyngbye og Leif Karup Nielsen samt trio og oplæsning.

5 545763/08 Åben Ansøgning om tilskud til Lyd i Huset, Foreningen NY Musik,
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5 545759/08 Åben Ansøgning om tilskud til produktion / udgivelse af plade med
danske sange - Konrad Korabiewski, Hirsholmene

6 520822/08 Åben Følgemail til underskudsgaranti til Breakdance arrangement
2008

6 520823/08 Åben Breakdance 2008 - regnskab - Regnskab2.xls
7 525590/08 Åben Takkebrev til Kulturelt Samråd for tilskud til arrangement i

Nellemanns Have maj 2008 med tilbud om rundvisning
11 536237/08 Åben Ansøgning fra Kulturgruppen 2001 om tilskud til arrangementer

i efteråret 2008 - Digtets Dag, Ibsen-forestillinger, Sangens
Dag, Dansk-norsk Teaterseminar "Ibsen - med unge øjne".
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1.   Kunst til udlån til kommunens institutioner

Sagsfremstilling
Kulturelt Samråd for Sæby Kommune indkøbte i en årrække kunst til udlån til
kommunens institutioner. Sæby Bibliotek stod for registrering og udlån i egenskab
af samrådets sekretariat.

I forbindelse med sammenlægningen påtog Sæby Bibliotek sig opgaven med
ændringer i udlånskontrakterne. Ikke udlånte genstande er udstillet på Sæby
Bibliotek.

Sæby Bibliotek fremsender forespørgsel til Kulturelt Samråd om opgavens
fremtidige placering og administration.

Indstilling:
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Kulturelt Samråd den 12. april 2008:
Forvaltningen drøfter sagen med biblioteket.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

Supplerende sagsfremstilling
Sagen genoptages.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Sagen genoptages, når budgettet foreligger.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/2442
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd



Kulturelt Samråd - Dagsorden  - 15. september 2008 Side 5 af 18

2.   Hjemmeside for Kulturelt Samråd

Sagsfremstilling
Kulturelt Samråd har i foråret arbejdet med etablering af egen hjemmeside efter
henvendelse vedr. etablering af hjemmeside for foreningslivet.

Kommunikationsmedarbejder Dorthe Sevelsted Iversen, Børne- og
Kulturforvaltningen deltog i april i Kulturelt Samråds møde. Kulturelt Samråd
besluttede efterfølgende, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
På næste møde afsættes der tid til afdækning af behov.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/1189
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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3.   Etablering af venneforening eller buslaug til Bedford

Sagsfremstilling
Formanden orienterer om etablering af venneforening eller buslaug til bevaring af
Bedford. 

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Formanden tager kontakt med Skagen By- og Egnsmuseum med henblik på
fremmøde for udvalget på et kommende møde.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4342
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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4.   Underskudsgaranti til afvikling af Digtets Dag 2008

Sagsfremstilling
Ved formandsbeslutning er der til Kulturgruppen 2001 bevilget underskudsgaranti
på 12.000 kr. til afvikling af Digtets Dag 2008. 

Digtets Dag blev afviklet på Sæby Torv, hvor børn og voksne samt gæster udefra
læste op af egne og andres digte under musikledsagelse. Endvidere var der musik-
og digtunderholdning med unge up-coming kunstnere. SæbyScenen optrådte med
uddrag af teaterstykket "Fruerne fra Havet" og danseforestillingen "Ibsens
Kalejdoskop". Dagen blev afsluttet med digteren Lennox Raphael, Trinidad og
vokalgruppen Papaya med afrikansk poesi og dans.

Budgettet var på 76.000 kr.

Kulturelt Samråd blev ansøgt om 20.000 kr. til arrangementet. Kulturelt Samråd har
ikke tidligere ydet tilskud til Digtets Dag.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at formandsbeslutningen godkendes.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Formandens beslutning godkendt.

Hanne Salling og Mette Caspersen deltog ikke i behandlingen.

Fraværende: Pernille Munch.

Bilag
Følgemail ansøgning Kulturgruppen 2001 - Digtets Dag 2008  (dok.nr.541344/08)

Ansøgning - Digtets Dag 2008 - Kulturelt Samråd. - Kulturgruppen 2001  (dok.nr.541345/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7698
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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5.   Puljeansøgninger september Kulturelt Samråd

Sagsfremstilling
Der er følgende restbeløb til indkomne ansøgninger: 84.782 kr. 

Fra kontaktperson Inger Lee er modtaget ansøgning om tilskud til arrangement Ud
af Tiden. Projektet finder sted 26. oktober på Frederikshavn Kunstmuseum og har
til formål at vise et markant og samlet eksempel på nordjysk lyrik og musik
illustreret med udvalgte exlibris fra samlingen på Frederikshavn Kunstmuseum.
Samarbejdspartnerne er foruden Frederikshavn Kunstmuseum, Lyrikkredsen DIT
og Ny Musik Frederikshavn.

Arrangementet hylder forfatterne Beatrice Vibe, Ejvind Lyngbye og Leif Krarup
Nielsen, som netop i år og næste år har runde fødselsdage. På dagen præsenterer
de sig gennem oplæsning og eksempler fra deres samlinger. Der er skabt 3 nye
kompositioner til uropførelse med tekst af de 3 forfattere. Musikken fremføres af en
professionel trio Niels Bjerre, violin - Morten Porsborg, baryton og Bettina Sloth
Christensen, klaver. Sideløbende illustreres oplæsning og musik med eksempler fra
museets exlibris samling på 2 lærreder parallelt med oplæsning og musik.

Budgettet balancerer med 9.400 kr. herunder med et tilskud fra Kulturelt Samråd på
6.000 kr. Der er ikke tidligere givet tilskud til dette arrangement.

Foreningen NY Musik i Frederikshavn søger om tilskud til afviklingen af en
eftermiddag med musik og lydkunst i mange former "Lyd i Huset" søndag den 16.
november 2008 i Det Musiske Hus, hvor foyer, gange og lille sal er inddraget. Der
spilles klassisk kammermusik til eksperimenterende elektroniske toner, komponeret
og skabt af ca. 10 nordjyske komponister og udført af ca. 20 nordjyske musikere og
sangere i alle aldre og forskellige grupperinger. Flere af værkerne har premiere på
dagen og er skrevet af dagens aktører. Der suppleres med lyrikindslag og
fotografisk montage og kunst med lokale nordjyske forfattere og ca. 3-5 fotografer.
Arrangementet er entregivende.

I ansøgningen er datoen opgivet til 9. november. Denne dato er efterfølgende
ændret til afvikling den 16. november.

Formål med arrangementet er at præsentere nordjysk musik i mange former -
udført af nordjyske musikere og sangere - samt belyse musikken gennem
selvstændige indslag af lyrik/oplæsning og fotografisk kunst.

Budgettet balancerer med 10.000 kr. herunder et tilskud fra Kulturelt Samråd på
5.000 kr. Der er tidligere i 2007 bevilget 5.000 kr. til koncertprojekt med
amatørmusik "Kammermusik på en søndag". Arrangementet blev efterfølgende

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7698
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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afviklet i 2008 efter ansøgning. 

Konrad Korabiewski betegner sig selv som en seriøs, anerkendt og
eksperimenterende lydkunstner, komponist og udøver, som er bevilget et 3
måneders arbejdslegat til kunstnerboligen på Hirsholmene. Slutproduktet på
arbejdslegatet vil være en CD til udgivelse i foråret 2009 samt en bog illustreret af
kunstneren Litten Andersen. 

Projektet er støttet af Statens Kunstfond med 30.000 kr., Dansk Komponist
Forening med arbejdslegat på 7.500 kr., Dansk Musiker Forbund  med 2.000 kr. og
KODA (beløb ikke opgivet).

Det vedlagte budget på projektet med arbejdstitlen "Påvirket Som Kun Et
Menneske Kan Være" viser udgifter på 80.000 kr. Kulturelt Samråd har ikke
tidligere støttet Konrad Korabiewski.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Ad. Ud af Tiden: Der bevilges 6.000 kr.

Ad. Foreningen Ny Musik: Der bevilges 5.000 kr.

Ad. Konrad Korabiewski: Afslag med begrundelse, jf. tidligere afslag på lignende
ansøgninger.

Fraværende: Pernille Munch.

Bilag
Ansøgning fra Inger Lee om projektstøtte til projekt Ud af Tiden til fremme af nordjysk lyrik og musik.
Beatrice Vibe, Ejvind Lyngbye og Leif Karup Nielsen samt trio og oplæsning.  (dok.nr.545796/08)
Ansøgning om tilskud til Lyd i Huset, Foreningen NY Musik, Kulturelt Samråd  (dok.nr.545763/08)
Ansøgning om tilskud til produktion / udgivelse af plade med danske sange - Konrad Korabiewski,

Hirsholmene  (dok.nr.545759/08)
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6.   Afrapportering break dance arrangement i Arena Nord

Sagsfremstilling
Kulturelt Samråd bevilgede ved formandsbeslutning i april en underskudsgaranti på
10.000 kr. til afvikling af breakdance arrangement i Arena Nord den 3. maj 2008. 

Det modtagne regnskab viser et underskud efter afviklingen på 12.338,92 kr.
Underskudsgarantien er administrativt udbetalt til ansøgeren. 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Til efterretning.

Forvaltningen anmodes om at lade en fast økonomisk medarbejder se
regnskaberne, inden de forelægges udvalget.

Fraværende: Pernille Munch.

Bilag
Følgemail til underskudsgaranti til Breakdance arrangement 2008  (dok.nr.520822/08)

Breakdance 2008 - regnskab - Regnskab2.xls (dok.nr.520823/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7698
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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7.   Takkebrev fra Nellemanns Haves Venner

Sagsfremstilling
Nellemanns Haves Venner takker for tilskud på 7.000 kr. til maj arrangement i
Nellemanns Have. Arrangementet blev en stor succes og gav inspiration til det
fremtidige arbejde.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Til orientering.

Fraværende: Pernille Munch.

Bilag
Takkebrev til Kulturelt Samråd for tilskud til arrangement i Nellemanns Have maj 2008 med tilbud om

rundvisning (dok.nr.525590/08)

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7698
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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8.   Økonomi

Sagsfremstilling
Der foreligger økonomirapport til Kulturelt Samråds orientering. 

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Til efterretning.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/9923
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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9.   Budget 2009

Sagsfremstilling
Drøftelse af det administrative budgetforslag samt problemområder for Kultur- og
Fritidsafdelingen i budget 2009 og overslagsårene.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Der står 217.000 kr. til udbetaling på det administrative budget.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/969
 Forvaltning: BKF
 Sbh: lamu
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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10.   Eventuelt

Sagsfremstilling
Diætordningen undersøges på ny.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Diætordningen undersøges på ny.

Fraværende: Pernille Munch.

 Åben sag
 Sagsnr: 08/4049
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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11.   Supplerende puljeansøgninger september

Sagsfremstilling
Kulturgruppen 2001, Sæby (etableret i 2000) søger Kultur- og Fritidsudvalget og
Kulturelt Samråd om et samlet tilskud på 75.000 kr. til en række
kulturturisme-arrangementer med formål at samle og styrke den lokale identitet og
samtidig brande Sæby som Digterbyen i den såkaldte "skuldersæson" medio august
til ultimo oktober 2008.

Kulturgruppen 2001 (et innovativt kultur- og erhvervsnetværk) består af aktive
repræsentanter for skoler, børneinstitutioner, musikskole, bibliotek, museum, kirke,
teater og turistbureau og har tidligere gennemført Kulturkommune 2001-projektet,
Middelalderdage, Kaperfestival og Renæssanceår samt den stadige udvikling af
Digterbyen med kulminationen i Det internationale Ibsen-år 2006.

Ansøgningen omfatter følgende arrangementer:
Dato for afvikling Titel Budget Ansøgning
10. august     Glade Sommerdage i

Clasens Have
24.000 kr. *

29. september A. Digtets Dag, Sæby Torv 76.000 kr. 30.000 kr.
August/september B. To nye Ibsen-forestillinger,

SæbyScenen
40.000 kr. 20.000 kr.

19. september C. Sangens Dag –
korkoncertdag ved
     Jernkilden

12.700 kr. 10.000 kr.

Oktober D. Norsk-dansk teaterseminar
”Ibsen - set
     med unge øjne”

108.000 kr. 15.000 kr.

* Bevilget 12.000 kr. fra både Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturelt Samråd.

Arrangementerne har til fælles, at de bygger over et historisk fundament, involverer
en lang række kulturinstitutioner og foreninger i en fælles tradition samt en meget
stor involvering af børn og unge. Arrangementerne finder sted i spektakulære,
stemningsfulde historiske rammer med vægt på kreativitet, selvudfoldelse og
inspirerende udveksling mellem professionelle kunstnere, amatører og et engageret
publikum af alle aldre samt gæster fra ind- og udland.

A. Digtets Dag afholdes på Sæby Torv hvor børn og voksne samt gæster udefra
læser op af egne og andres digte. Oplæsningen vil være med musikledsagelse,
komponeret til dagen af musikskoleleder Jens Nielsen. Endvidere vil der være
musik- og digtunderholdning med unge up-coming kunstnere. SæbyScenen
optræder med uddrag af teaterstykket "Fruerne fra havet"

 Åben sag
 Sagsnr: 07/7698
 Forvaltning: BKF
 Sbh: aach
 Besl. komp: Kulturelt Samråd
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og danseteaterforestillingen "Ibsens Kalejdoskop". Dagen afsluttes med digteren
Lennox Raphael, Trinidad og vokalgruppen Papaya med afrikansk poesi og dans for
fuld udblæsning. Budgettet 76.000 kr. omfatter udgifter til kunstnere, lyd og teknik,
T-shirts og is til de medvirkende børn, scene, borde og bænke samt annoncering og
trykning af plakater og digte. Der søges om støtte på 30.000 kr. Øvrige udgifter er
sponseret.
Kulturelt Samråd har ved formandsbeslutning bevilget en underskudsgaranti på
12.000 kr. til arrangementet.   

B. Fruerne fra havet og danseforestillingen Ibsens-Kalejdoskop med og af
SæbyScenens Ungdomshold er bestilt af Kulturgruppen 2001 til deltagelse i "Digtets
Dag" samt til deltagelse i Ibsen-festivalen i Norge og endvidere som en vigtig del af
grundlaget for Norsk-dansk teaterseminar "Ibsen - set med unge øjne" i Sæby i
oktober 2008. For anden gang deltager SæbyScenens Ibsensgruppe som eneste
udenlandske teatergruppe i den nationale Ibsen-staffet i Norge arrangeret af Skien
kommune, Ibsen-Forbundet og Nationalteatret og foregår over 5 dage på Theater
Ibsen i Skien og på Nationalteatret i Oslo. Der er arrangeret genbesøg af den
norske ungdomsteatergruppe "Gjengangere" fra Skien i oktober i Sæby i forbindelse
med teaterseminaret.
Der budgetteres med 40.000 kr. til grundproduktionen. Kulturgruppen 2001 har
påtaget sig denne udgift og søger om økonomisk støtte til produktion af disse 2
stykker, i alt 20.000 kr. Udgifterne omfatter manuskript, rekvisitter, kostumer,
regissør, instruktør, lyd, lys og PR.

C. Sangens Dag ved Jernkilden, Sæby afvikles den 19. september og
Kulturgruppen 2001 lægger op til,  at publikum medbringer picnickurv og egne
siddemøbler til denne Jernkilde-koncert. Programmet omfatter SæbyScenens kor,
Ældresagens kor, MAS-koret og Sæby Kirkekor. Først på dagen optræder
skoleklasser og børnesangkor, som afløses af voksenkor. Programmet veksler
mellem optræden og fællessang. Elever fra skolerne i Sæby inviteres og publikum
opfordres til at genoplive gamle sanglege, både med lokale aktører og med lokale
folkedanserforening som medspillere. Foreningslivet og skoleelever opfordres til at
sørge for fortæring. I perioden op til sangdagen vil man hos de handlende kunne
deltage i en "Gæt-en-sang-konkurrence". Kulturgruppen 2001 trækker på
erfaringerne fra Musikskolens årlige koncerter i forbindelse med Sangens
Dag. Tovholderne for arrangementet er en repræsentant fra korene, Elsebeth Mørk
samt Sæby Museum v/Annemette Løkke Berg. Museet vil benytte lejligheden til at
indsamle mere viden om Sæby-sangene og andre sange. Der budgetteres med
12.700 kr.,  hvoraf lokale sponsorer dækker 2.700 kr. Der søges om et tilskud på
10.000 kr. til dækning af annonceudgifter, trykning af programmer og plakater,
administration, kinalamper og tilskud til 5 korledere. 

D. Norsk-dansk teaterseminar i Sæby - "Ibsen - set med unge øjne" afvikles i
oktober på Skovlyst med deltagelse af dansk- og dramalærere fra folkeskoler og
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ungdomsuddannelser, amatørskuespillere, teaterinteresserede m.m. Det er formålet
at blive klogere på Henrik Ibsen og hans dramatik, gensidig inspiration samt at
styrke nordisk samvær gennem teater, film og workshops. Programmet omfatter
foredrag, workshops og teaterforestillinger. Blandt de særligt inviterede
oplægsholdere kan nævnes, Siri Senje (sceneinstruktør, dramaturg, konsulent,
skribent og underviser), Kjersti Wold /foredragsholder og forfatter)
samt Anne-Sophie Erichsen (skuespiller og instruktør). Samarbejdspartnere er
Dansk Amatørteater og  Sæby Turistforening. Blandt sponsorerne kan nævnes Den
Kgl. Norske Ambassade, A.P. Møller og DATS. Der budgetteres med 108.000 kr.
Beløbet dækker danske- og norske oplægsholdere, fortæring, teknik og
videooptagelse, program og annoncering samt optrædende norske unge gæster,
inkluderet en bustur. Kultur- og Fritidsudvalget og Kulturelt Samråd søges om
tilskud på i alt 15.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. august ikke at støtte ansøgningen
vedr. Digtets Dag og Norsk-Dansk Teaterseminar. Fruerne fra havet og
danseforestillingen Ibsens-Kalejdoskop blev imødekommet med 20.000 kr. og
Sangens Dag ved Jernkilden imødekommet med 10.000 kr.

Kulturelt Samråd  har ikke tidligere ydet en samlet støtte til Kulturgruppen 2001
arrangementer udover enkeltbevillingen til Glade Sommerdage på 12.000 kr. i 2008
samt underskudsgaranti på 12.000 kr. vedr. Digtets Dag.

Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningerne drøftes.

Beslutning - Kulturelt Samråd den 15. september 2008
Der bevilges 15.000 kr. til teaterseminaret.
Fraværende: John Jørgensen og Pernille Munch..

Bilag
Ansøgning fra Kulturgruppen 2001 om tilskud til arrangementer i efteråret 2008 - Digtets Dag,
Ibsen-forestillinger, Sangens Dag, Dansk-norsk Teaterseminar "Ibsen - med unge øjne".

 (dok.nr.536237/08)
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Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Henrik Melchiorsen

Pernille Munch

John Jørgensen

Poul Bendixen

Mette Caspersen

Tove Therp

Steen Jensen

Hanne Salling

Hanne Boesen


