Dagsorden til møde i Børne- og Ungekulturfagrådet –
Kulturregion Midtvest
Fredag den 23. september fra kl.10-12
Mødested Roskilde Rådhus.
Tilstede: Marianne, Peter, Frida, Børge
Afbud fra: Louise og Søren, Trine, Niels, Eva
1. Velkommen til Peter – leder af Musisk Skole i Sorø
2. Projektet på vej
a. SWOP
Pernille fra Åben Dans deltager fra ca. 10.15-10.45.
Kulturregionalt projekt i 2012. Børnedansefestival fra den 20.-27. maj.
8-9 forestillinger fra primært Nordeuropa. Forestillinger spiller i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Ringsted. Børnene fra alle 8 kommuner fordeles på forestillingerne.
Seminar om dans for børn og unge. Tilbud om kurser + undervisningsforløb til fagpersonale. Kan man supplere op med lokale aktiviteter.
Danseparade, workshops etc.
b. FLUKS
Ungefestival sommer 2012. Koordineres fra Sorø.
Næste møde 1. november i Sorø fra kl.10-12.
Fællesmøde 19. november – hver kommune sender 5-6 unge + voksne
til ideudviklingsdag.
Kontakt vedr. festivalen Malene Thastum math@soroe.dk
Forslag til datoer 11. - 15.7.2012
D.1.november kl.10.15-12.30: Styregruppemøde
Lørdag d.12.november ca. kl.12 - 20: Idéudviklingsdag
I skal inden efterårsferien finde 5-6 unge fra jeres egen kommune der
vil deltage d.19.november. Find dem gerne ved målrettet kontakt til
kunstmiljøer. Jeg fremstiller en flyer/postkort til dette brug, I får den
tilsendt så snart jeg er færdig med den.
Jeg skal have navne, mobilnr. og gerne mailadresser på de unge - senest d.25.oktober.
I skal holde jeres netværk løbende orienteret om projektet, men IKKE
nedsætte en formel gruppe
c. Børneteaterfestival april 2012
23.-29. april i Ringsted og Sorø.
Der kommer muligvis forestillinger ud til resten af kommunerne.
d. Musik i Tide Festival oktober 2011
Fra den 2.-4. oktober i Roskilde. www.musikitide.dk.
I er meget velkomne.
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3. Godkendelse af kommissorium
Punktet skydes til næste møde til en fælles diskussion.
Vi skal diskutere målsætningen og indholdet en ekstra gang og være
sikre på at vi kan realisere de ting vi skriver.
4. Forretningsorden
Punktet skydes til næste møde til en fælles diskussion.

5. Netværkets rolle og arbejde
Hvad kan vi forvente af hinanden
Hvor meget tid skal vi bruge på fagrådet
Har vi ressourcer til selv at være afsender på projekter eller skal vi primært
hjælpe andres projekter på vej?
Kan vi på nogen måde sikre en bedre planlægning af aktiviteterne – på få
måneder i 2012 skal vi i regionen afholde Børneteaterfestival, børnedansefestival og ungefestival.
Hvordan sikrer vi information fra Kulturregionen kommer igennem til os? Er
det Evas rolle?
Hvordan sikrer vi at de projekter som Kulturregionen er afsender på bliver
prioriteret ude lokalt?
6. Næste møde
Vi ønsker Eva deltager næste gang.
Skal vi invitere gæster f.eks. fra DK blev født eller andre projekter
Frida laver en doodle med mødemuligheder i november.
Send gerne punkter til dagsordenen til Frida.
7. Evt.
Huske på de kommende møder at vende hvis der kommer faglige relevante
ting ind af døren. F.eks. kortlægning fra Børnekulturens Netværk.
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