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Gert Jørgensen
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Brian Ahlquist

Protokolfører:
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Åbent møde

1.

Godkendelse af dagsordenen

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79546

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Godkendt.
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2.

Meddelelser fra Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79549

Initialer: AAL

Åbent

•

Økonomisk oversigt.

•

Resultatet af Midtvejsforhandlingerne.

•

Forberedelse af oplæg til ny kulturaftale med henvisning til mødet i den administrative følgegruppe den 3. marts 2010.

Bilag
306-2010-66034
306-2010-80841

Økonomisk oversigt pr. 18.3.2010
Svar fra Kulturministeriet om resultatet af
midtvejsforhandling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Til efterretning.
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3.

Nyt fra kommunerne

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79555

Initialer: AAL

Åbent

Holbæk:

Kalundborg:

Lejre:
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Odsherred:

Ringsted:

Roskilde:
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Slagelse:

Sorø:

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Holbæk:
− Der arbejdes med ny Kultur- og Fritidspolitik.
− Sommerevent på Holbæk Fælled ”Sommeren summer på Fælleden”.
Kalundborg:
− Jane Hald Christiansen er ny kulturchef pr. 1. februar 2010.
− Der er påbegyndt arbejde omkring indsatsområder for byrådsperioden.
− Nyt koncept for idrætshal/samlingssted på skolen på Herredsåsen. (Inspirationsindsamling)
− Samarbejde med DGI om ansættelse af fritidskonsulent.
Lejre:
• Kultur- og Fritidspolitik er fulgt op af handleplaner.
• Der arbejdes med opbygning af netværk.
• 9 kommunale haller. Der er valgt bestyrelser med ansvar for driften (driftsaftaler).
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•

Der skal laves biblioteksplan.

Odsherred:
• Der er etableret et Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.
• Der er afholdt visionsseminar.
• Kulturindsats rettet mod ældresektoren. Der er nedsat ”tænketank”.
• Udvikling af Annebergområdet og Kulturinstitutioner.
• ”Kom frit frem” et kulturprojekt om den folkelige kultur.
• Musikfestival på Ulvsborg.
Ringsted:
• Der er etableret et Kultur- og Trivselsudvalg.
• Ny musikskole.
• ”Sommer i Ringsted” en tilbagevendende begivenhed hen over sommeren.
Roskilde:
• Samarbejde mellem Roskilde Festivalen og kommunen.
• Ny scene til danseteater på Musicon.
• Arkitektkonkurrence om Rockmuseet.
• Der er valgt Kultur- og Idrætsudvalg.
• Folkeoplysningsudvalget skal arbejde mere tematisk.
• Dialog med Domkirken, så potentialet udvikles (både kirke og verdenskulturarv).
• Udvikling af Bandakademiet.
Slagelse:
• Der er et Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalg. Der er etableret selvstændigt
Folkeoplysningsudvalg.
• Der er bevilliget ekstra kr. 0,5 mio. til formidlingen på Trelleborg. Der arbejdes med etablering af Vikingeby Slagløse.
• Der ansættes leder af Kongegården i Korsør.
• Fæstningen markerer 400 års jubilæum i 2011.
• Der etableres arbejdende værksteder på Kabelgården i Korsør.
• Der er ca. 1.000-1.200 daglige besøgende i Kulturhuset Korsør.
• Kulturområdet skal spare ca. kr. 5 mio. i 2010.
• Der ansøges om kr. 3 mio. til udvikling af Parken ved Guldagergaard.
• Der etableres 3 motionsoaser.
• Slagelse Teater skal renoveres.
Sorø:
• Der skal være en debat i Kulturudvalget om Sydvestsjællands Museum.
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Åbent møde - Sager til behandling

4.

Kulturgruppens konstituering

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79563

Initialer: AAL

Åbent

Sagens opståen
Ifølge Forretningsorden for Kulturgruppen godkendt den 25. april 2007 i Kulturregion
Midt- og Vestsjælland konstituerer Kulturgruppen sig på det første møde efter nyvalg
med valg af formand og næstformand.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen vælger en formand og en
næstformand.
Bilag
306-2010-80878

Forretningsorden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Hanne Pigonska blev valgt til formand.
Anita Skjoldager blev valgt til næstformand.
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5.

Introduktion til Kulturgruppens arbejde

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79620

Initialer: AAL

Åbent

Sekretariatslederen giver en kort introduktion til Kulturgruppens arbejde herunder bl.a.
baggrund, formål og indsatser.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Til efterretning.
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6.

Tildeling af støtte af kunstnerisk arbejdende amatørteater.

Sag 306-2009-115943

Dok. 306-2010-78061

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Tildeling af støtte fra Puljen til kunstnerisk arbejdende amatørteater på baggrund af
indstilling fra Teaterrådet.
Sagsfremstilling
I Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland er et af
resultatkravene under Teater, at der i 2007 etableres en støtteordning for det kunstneriske arbejdende amatørteater, der fremmer vilje til kunstnerisk stræben og fordybelse.
Under den 4-årige overgangsordning er der opført et beløb på kr. 48.400,00 som tilskud
til kunstnerisk arbejdende amatørteater.
Kulturgruppen har den 30. oktober 2007 godkendt retningslinjer for tildeling af tilskud
fra puljen til kunstnerisk arbejdende amatørteater.
Der var ansøgningsfrist til puljen den 15. januar 2010. Der er indkommet følgende 2 ansøgninger:
ANSØGER
Teatergruppen De
Slagfaste

PROJEKT
Der søges om tilskud til forestillingen ”Menneskehandleren” – en musical i 2 akter.

Teatret Handsken

Der søges om tilskud på kr. 40.000,00
Der søges om tilskud til forestillingen ”Niels Lind og
Natmændene”
Der søges om tilskud på kr. 48.000,00.

Teaterrådet indstiller, at begge ansøgninger støttes med det fulde beløb, i alt kr.
88.000,00.
Der indstilles således et samlet tilskud på kr. 39.600,00 mere end der er afsat i puljen
til kunstnerisk arbejdende amatørteater. Dette beløb søger Teaterrådet derfor bevilget
fra Kulturgruppens frie midler.
Kulturgruppen tilkendegav den 27. november 2007 på møde med formændene for fagrådene, at den vil se positivt på en eventuel ansøgning fra Teaterrådet til de frie midler,
hvis der et år blev behov herfor.
Den administrative følgegruppe har den 23. marts 2010 behandlet sagen.
Lovgrundlag
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Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Puljen til kunstnerisk arbejdende amatørteater.

Økonomiske konsekvenser
Bevilling ud over det beløb, der er afsat i den 4-årige overgangsordning til kunstnerisk
arbejde amatørteater skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tiltræder indstillingen fra
Teaterrådet om, at begge ansøgninger imødekommes med de ansøgte beløb.
Mertilskuddet på kr. 39.600,00 finansieres af de frie midler.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Tiltrådt.
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7.

Ansøgning fra Musisk Skole Kalundborg om tilskud til afholdelse af Drum´s bass
stævne.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-78796

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Musisk Skole Kalundborg fremsender den 21. januar 2010 ansøgning om tilskud på kr.
8.700,00 til afholdelse af Drum´n´bass stævne i Kalundborg den 28. februar 2010.
Sagsfremstilling
Slagtøjsstævnet afvikles i samarbejde med musikskolerne i Lejre, Odsherred, Slagelse
og Holbæk over en hel dag med forventeligt op til 50 slagtøjselever (børn og unge) fra
de involverede musikskoler.
Af det medsendte budget fremgår det, at de samlede udgifter er anslået til kr.
36.700,00. Ud over det stiller Musisk skole Kalundborg med stævneleder samt instruktør
på selve dagen, og stiller lokaler til rådighed.
Der
•
•
•
•
•

er budgetteret med følgende indtægter:
deltagerbetaling
Kalundborg Kommunes Koncertudvalg
Holbæk Musikskole
Lejre Musikskole
Slagelse Musikskole

kr. 9.000
kr. 8.500
kr. 3.500
kr. 3.500
kr. 3.500

Ansøger henviser i ansøgningen til at der i Kulturaftalens afsnit 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske målsætninger og værdier står, at Kulturregion Midt- og Vestsjælland i
aftaleperioden blandt andet vil arbejde med:
• kultur for børn og unge.
I henhold til retningslinierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 2 skal de
medvirke til at fremme nyskabende projekter, hvis hovedfinansiering skal findes eksternt (f.eks. i kommunerne, i Regions Sjælland, i statslige puljer, private fonde samt i
EU-programmer).
Af retningslinierens pkt. 3 fremgår det, at Kulturaftalen bygger på samarbejde og arbejdsdeling mellem de deltagende kommuner, hvorefter der som hovedregel kun ydes
støtte til projekter, der omfatter flere eller alle kommuner. Kulturgruppens støtte til
sådanne projekter vil sædvanligvis kunne ske efter krone til krone-princippet.
Den administrative følgegruppe har den 23. marts 2020 behandlet ansøgningen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
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Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke ydes tilskud, idet projektets udgifter bør kunne dækkes af de deltagende musikskolers driftsbudgetter.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Tiltrådt.
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8.

Ansøgning fra B:S. Ingemann-Selskabet om tilskud til koncert.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-78789

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
B.S. Ingemann-Selskabet søger den 5, januar 2010 Kulturregion Midt- og Vestsjælland
om tilskud på kr. 20.000,00 til koncert i Sorø den 30. juni 2010.
Sagsfremstilling
Af ansøgningen fra B.S. Ingemann-Selskabet fremgår det, at programmet for koncerten
den 30. juni 2010 vil blive et ”guldalderprogram” med opførelse af værker af Mendelssohn, Hartmann og Weyse. De medvirkende vil være Lyngby-Tårbæk Symfoniorkester,
dirigent Morten Ryelund, sanger Mathias Hedegaard og skuespiller Christian Steffensen.
Det oplyses, at selskabet har indgået en aftale med Sorø Musikfestival om bl.a. markedsføring af arrangementer.
Af budgettet fremgår det, at der samlet er udgifter på kr. 99.000,00 som søges finansieret ved ansøgning til Sorø Kommune, Kulturregionen og diverse fonde.
Sorø Kommune har den 3. februar 2010 bevilget et tilskud på kr. 5.000,00 til koncerten..
Kulturgruppen bevilgede i 2008 kr. 20.000,00 i tilskud til B.S. Ingemann-Selskabet til
koncert med værker af Vagn Holmboe, Peter Heise og Weyse.
Ansøgningen har den 23. marts 2010 været behandlet i den administrative følgegruppe.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke ydes tilskud, da der er tale om et
lokalt arrangement, der ikke opfylder betingelserne for tilskud fra de frie midler.
Beslutning fra Kulturgruppen

Kulturgruppen den 13. april 2010

Side nr. 18

Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Tiltrådt.
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9.

Ansøgning fra Vikingeskibsmuseet om tilskud til udgivelse af "Havhingsten - en
billedkoncert" på DVD/CD.

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-77964

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Vikingeskibsmuseet i Roskilde fremsender den 12. januar 2010 ansøgning til Kulturregion
Midt- og Vestsjælland om tilskud på kr. 76.626,00 til udgivelse af ”Havhingsten – en billedkoncert” på DVD/CD.
Sagsfremstilling
Vikingeskibsmuseet fik i 2008 kr. 175.000,00 i tilskud fra Kulturregionen til projektet
”Havhingsten – en billedkoncert”. Billedkoncerten, som blev opført på Vikingeskibsmuseet den 1. og 2. april 2009, var en multimedieopførelse i musik, stillbillede og tekst.
Tekst og billede blev vist på storskærm/lærred og den nykomponerede musik blev opført live. Projektets historiske platform var Havhingsten fra Glendaloughs forsøgsrejse
til Dublin i 2007. Komponistens inspiration blev hentet fra denne rejse. Den visuelle del
af billedkoncerten blev skabt ud fra stillbilleder fra turen og tekster fra skibet s logbøger.
Vikingemuseet søger om tilskud til at få billedkoncerten udgivet på DVD/CD.
Det er Vikingeskibsmuseets opfattelse, at udgivelsen af ”Havhingsten – en billedkoncert” på DVD/CD vil kendskabet til koncerten blive udbredt til et helt nyt publikum både i Danmark og internationalt, og det vil skabe mulighed for, at koncerten kan være en
levende medspiller i formidlingen af det marinearkæologiske og kulturhistoriske eksperiment: ”Havhingsten fra Glendalough”.
Af det medsendte budget fremgår det, at de samlede udgifter er kr. 153.252,00.
Der er bevilget kr. 30.000,00 fra Roskilde Kommune, egenfinansieringen udgør kr.
46.626,00 – samlet kr. 76.626,00.
Der søges et tilsvarende beløb hos Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Ansøgningen kan ses som dokumentation med henblik på formidling af projektet.
I henhold til retningslinierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 3 bygger Kulturaftalen på samarbejde og arbejdsdeling mellem de deltagende kommuner, hvorefter
der som hovedregel kun ydes støtte til projekter, der omfatter flere eller alle kommuner. Kulturgruppens støtte til sådan vil sædvanligvis kunne ske efter krone til kroneprincippet.
Den administrative følgegruppe har den 23. marts 2020 behandlet sagen.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
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Et evt. tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ydes et tilskud på kr. 30.000,00, da
projektet tidligere er blevet anset for at være et fyrtårnsprojekt. Projektet kan ligeledes ses i sammenhæng med det middelalderprojekt, som er under udarbejdelse i Kulturregionen.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Sagen udsat for indhentning af yderligere oplysninger.
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10.

Ansøgning fra Foreningen Fortællinger i Lejre om støtte til "Fortællingernes
Tid."

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-79618

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Foreningen Fortællinger i Lejre søger den 15. marts 2010 om kr. 360.500,00 til projekter under ”Fortællingernes Tid.”
Sagsfremstilling
Fortællinger i Lejre ønsker at udbrede fortællinger til hele regionen, så alle borgere og
turister kan få glæde af fortællekunsten. Foreningens formål er, ”At medvirke til at udvikle dansk fortællekunst og udbrede kendskabet til historiefortællingen.”
Der er igennem de seneste 12 år i pinsen blevet afholdt fortællefestival i Sagnlandet
Lejre. Arrangementet har udviklet sig til den vigtigste fortællebegivenhed i Danmark,
både blandt publikum og fortællere. Antallet af fortællere er vokset fra 10 til 100.
Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til og benyttelse af historiefortællingens
mange facetter i Kulturregionens kommuner. For at gøre denne udvikling mulig har foreningen arbejdet målrettet mod en strategisk udvikling af foreningens aktiviteter og
struktur.
Denne ansøgning skal ses som et skridt mod at skabe en fremadrettet indsats gennem
projektet ”Fortællingernes Tid”, som skal løbe over 5 år 2010 – 2014.
Der søges i 2010 om tilskud fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland på kr. 360.500,00 ud
af et samlet budget på kr. 543.000,00.
Der søges om tilskud til følgende 4 projekter under
• Fabulatorium
3-5 workshops
• Fortællekavalkade
10-12 arrangementer i hele Kulturregionen
• Fortællernet
opbygning af hjemmeside, tilskud til 5
workshops for fortællere
• Fortællefestival med forfestival
Forfestival: 2dage med fortællinger for
institutioner
Festival: 3 dage med div. arrangementer
• I alt

”Fortællingernes tid” i 2010:
budget

kr. 74.000,00

budget

kr. 87.000,00

budget

kr. 47.000,00

budget

kr. 335.000,00
kr. 543.000,00

På indtægtssiden er der tilsagn fra Lejre kommune på kr. 57.500,00 kr. Tilskud fra private fonde forventes til kr. 50.000,00. Foreningens egen indskud, entrerefusion fra
Sagnlandet Lejre samt betaling for kurser er sat til samlet kr. kr.80.000,00.
Restbeløbet kr. 360.000,00 søges hos Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
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I henhold til retningslinierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 2 skal de
medvirke til at fremme nyskabende projekter, hvis hovedfinansiering skal findes eksternt (f.eks. i kommunerne, i Regions Sjælland, i statslige puljer, private fonde samt i
EU-programmer).
Af pkt. 3 i retningslinierne fremgår det, at Kulturaftalen bygger på samarbejde og arbejdsdeling mellem de deltagende kommuner, hvorefter der som hovedregel kun ydes
støtte til projekter, der omfatter flere eller alle kommuner. Kulturgruppens støtte til
sådan vil sædvanligvis kunne ske efter krone til krone-princippet.
Af pkt. 4 i retningslinjerne fremgår det, at Kulturgruppen kun undtagelsesvis vil støtte
projekter, der alene vedrører en enkelt kommune. Støtte til sådanne projekter vil sædvanligvis forudsætte, at der er tale om ”fyrtårnsprojekter”, hvor kommunen med sin
økonomiske støtte bærer hovedansvaret for projektets gennemførelse i forhold til ekstern finansiering (region, Stat, EU, fonde m.v.). Kulturregionens støtte skal ses som en
mellemkommunal opbakning til projektet.
Kulturregion Midt og Vestsjælland støttede i 2008 Fortællinger i Lejre med et tilskud på
kr. 50.000,00 til synliggørelse og en refusionspulje på max. kr. 50.000,00 til fortællearrangementer rundt i Kulturregionen.
I 2009 blev foreningen støttet af Kulturregionen med kr. 115.000,00 til fortællefestivalen og en refusionspulje på max. kr. 50.000,00 til fortællearrangementer i Kulturregionen. I 2009 modtog Fortællefestivalen ligeledes kr. 136.000,00 fra Kulturministeriet som
projektmidler i henhold til Kulturaftalen.
Den administrative følgegruppe drøftede på møde den 23. marts 2010 ansøgningen og
indstiller, at der bevilliges 360.000 kr. som ansøgt, i det man anser fortællefestivallen
og de perspektiver den rummer for at være et fyrtårn for Kulturregionen.
Sekretariatet kan oplyse at Kulturministeriet den 26. marts har bevilliget 600.000 til aktiviteter med fortællingen i Centrum. Tilskuddet ydes ikke til etablering af det samlede
projekt Videnscenter for fortælling i Lejre, men ydes til to af de aktiviteter, der indgår
i den indsendte projektbeskrivelse. Tilskuddet fordeles således med 350.000 kr. til aktiviteten ”Fortællekavalkade” og med 250.000 kr. til aktiviteten ”fabulatorium”. Kulturministeriet har udbedt sig en fornyet projektbeskrivelse samt at der samarbejdes med
Børnekulturens Netværk ang. den videre udvikling af fortælleaktiviteterne. Der peges
endvidere på fra ministeriets side, at projektet medtænker biblioteker i forhold til formidling og scene for fortællearrangementer.
Kulturchef i Lejre Kommune Dan Thure Pedersen vil tage kontakt til foreningen med
henblik på processen om revideret projektbeskrivelse og udvikling af projektet.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
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Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der bevilliges kr. 360.000 til projektet fortællingernes tid, idet projektet anses for et kulturregionalt projekt.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Kulturgruppen besluttede at yde et tilskud til en refusionspulje på max. kr. 50.000
på tilsvarende vilkår som sidste år.
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11.

Ansøgning fra Holbergteatret om tilskud til Talentpleje 2010: "Holbergs stærke
kvinder"

Sag 306-2010-1270

Dok. 306-2010-77944

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Holbergteatret fremsender den 21. februar 2010 ansøgning om støtte på kr. 50.000,00
til Talentpleje 2010: ”Holbergs stærke kvinder” – en tretrinsraket af produktion og talentpleje i Kulturregionen med rampe i Sorø.
Sagsfremstilling
Projekt ”Holbergs stærke kvinder” består af 3 dele:
• En moderne udgave af Holbergs ”Mascaraden”, som skal opføres som totalteater i
Museumsgården i Sorø 29. juni – 3. juli 2010 med professionelle og talentfulde unge
og modne amatører (40 i alt). Produktionen af forestillingen er påbegyndt 6. januar
2010 i Sorø.
•

Teatercamp 13. – 15. august 2010 på Videnscentret på Sorø Akademi. Der tilbydes
talentpleje af unge og mindre unge talenter med Holbergs kvindefigurer som tema.
Der vil blive arbejdet med intensive workshops og publikumsinvolverende aktiviteter. Der afsluttes med offentlig performance af karakterer og masker.
De 3 dage vil byde på 3 forskellige arbejdstermaer:
- skuespillerens karakteropbygning af kvinderoller med og uden maske.
- håndværksmæssig/kunstnerisk fremstilling af masker til Holbergs kvindefigurer
og undervisning i maskens ”dramaturgi.”
- fremstilling af kvindelig karaktermaske og efterfølgende opbygning af maskefiguren og maskespillerens særlige teknik.
Der vil være plads til ca. 30 aktører på teatercampen. Det forventes, at flere af aktørerne fra opsætningen af ”Mascaraden” vil deltage. Der vil blive annonceret i
DATS´ og Danmarks Dramalærerforenings tidsskrifter samt taget kontakt til Sorø
Musiske Skole, til dramalærerne på gymnasierne på Sjælland, til højskoler og efterskoler, der har teater- og dramalinie m.fl. Deltagerpris kr.500,00.

•

Efterårsturne til spillesteder, skoler og efterskoler i Kulturregionen med udvalgte
scener fra ”Mascaraden” og teatercampens performance. Prisen for forestillingen
kr. 5.000,00.

Det samlede budget for projektet er på kr. 245.000.
Udgifterne kan fordeles på de 3 dele således:
• ”Macaraden”
kr.
• Teatercamp
kr.
• Efterårsturne
kr.
• Fælles administrationsudgifter
kr.
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Indtægterne er fordelt således:
1. Billetsalg ”Mascaraden”
2. Deltagerbetaling teatercamp
3. Salg af forestillinger – efterårsturne
4. Sorø Kommune søgt
5. Kulturregionen søgt
6. Fonde og sponsorer

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

50.000
15.000
30.000
25.000
50.000
75.000

Det oplyses i ansøgningen, at næste ansøgningsfrist hos Sorø Kommune for tilskud til
kulturelle formål er 15. maj 2010.
Der er tilsagn fra Fonden for Spar Trelleborg om kr. 50.000 under forudsætning af offentlig medfinansiering, samt tilsagn på kr. 7.000 fra Sydbank Sorø.
I henhold til retningslinierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler pkt. 3 bygger Kulturaftalen på samarbejde og arbejdsdeling mellem de deltagende kommuner, hvorefter
der som hovedregel kun ydes støtte til projekter, der omfatter flere eller alle kommuner. Kulturgruppens støtte til sådan vil sædvanligvis kunne ske efter krone til kroneprincippet.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har følgende bemærkninger:
• Opsætningen af ”Mascaraden” er dels påbegyndt inden ansøgningen er fremsendt
og må anses for at være et rent kommunalt projekt.
• Teatercampen udbydes til unge i hele Kulturegionen og kan ses som talentpleje.
• Efterårsturneen må kunne udbydes på markedsvilkår.
Den administrative følgegruppe har den 23. marts 2010 behandlet ansøgningen.
Den administrative følgegruppe har noteret sig, at opsætningen af ”Mascaraden” er påbegyndt inden fremsendelsen af ansøgningen, ligesom projektet anses for et reelt kommunalt projekt. Teatercampen vurderes til overvejende at være et initiativ med appel
til aktørerne på denne forestilling. Efterårsturneen må kunne udbydes på markedsvilkår.
Lovgrundlag
Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udtalelser og høring
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at der ikke ydes tilskud.

Kulturgruppen den 13. april 2010

Side nr. 26

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Tiltrådt.
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12.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2010-79547

Initialer: AAL

Åbent

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 13. april 2010

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Flemming Bogø, Gert Jørgensen, Jan
Jakobsen, Maren Ottar Alstrup, Susanne Docherty, Troels Christensen
Drøftelse af ekskursion til Vadehavsregionen. Der udmeldes datoer i slutningen af
maj og begyndelsen af juni.
Den administrative følgegruppe melder mødedato ud for møde i begyndelsen af
maj.
Første spadestik i Fælles Museumsmagasin den 28. april 2010.
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Samlet bilagsliste
306-2010-66034
306-2010-80841
306-2010-80878

Økonomisk oversigt pr. 18.3.2010
Svar fra Kulturministeriet om resultatet af midtvejsforhandling
Forretningsorden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

