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Underskriftsark

Holbæk
Emrah Tuncer

Det Radikale Venstre

Willy Lisby

Venstre

Kalundborg
Jimmy Sørensen

Venstre

Torben Toft Andersen

Socialdemokratiet

Lejre
Claus Jørgensen

Socialistisk Folkeparti

Søren Bo Hansen

Venstre

Odsherred
Søren With

Socialdemokratiet

Erik Winther

Venstre

Ringsted
Per Nørhave

Dansk Folkeparti

Torben Lollike

Det Radikale Venstre

Roskilde
Birgit Pedersen

Socialistisk Folkeparti

Evan Lynnerup

Venstre

Slagelse
Troels Christensen

Kulturgruppen den 20. april 2017

Liberal Alliance

Side nr. 2

Anders Nielsen

Socialdemokratiet

Sorø
Bo Christensen

Det Konservative Folkeparti

Rikke Bach Nielsen

Socialdemokratiet

Brian Ahlquist

Holbæk, Kultur- og Fritidschef

Jane Hald

Kalundborg, Kulturchef

Thure Dan Petersen

Lejre, Kultur- og Fritidschef

Eva Ormstrup Bentsen

Odsherred, Kultur- og Fritidschef

Marius Byriel

Ringsted, Direktør

Poul Knopp Damkjær

Roskilde, Kultur- og Idrætschef

Johan Otte

Sorø, sekretariatsleder

Mette Mandrup

Slagelse, centerchef

Nicolai Nicolaisen

Region Sjælland

Protokolfører:

Dato:

Kulturgruppen den 20. april 2017

Side nr. 3

1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2017-85057

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
Godkendt.
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2.

Temadrøftelse om kulturaftale i kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2017-84796

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Temadrøftelse vedr. kulturaftale.
Sagens opståen
Kulturgruppen har ønsket en temadrøftelse om det mellemkommunale samarbejde i
Kulturregion Midt og Vestsjælland i Kulturaftaleregi.
Sagsfremstilling
De 8 Kommuner i Kulturregion midt- og Vestsjælland har siden 2007 indgået kulturaftale
med Kulturministeriet og samarbejdet om projekter i kulturaftaleregi med støtte fra
Kulturministeriet. Den 3. kulturaftale udløber ved udgangen af 2018.
Fælles for de to sidste aftaler er, at politisk udpegede indsatsområder er pejlemærker
for kulturgruppens prioritering af større tværgående projekter med kulturregional relevans. Projekterne opererer på tværs af kommunegrænser og skal understøtte disse indsatsområder. Projekterne har en kvalitet og et potentiale, som en enkelt kommune ikke
kan løfte alene. Nogle projekter har været med i alle tre aftaler og andre er opstået i
den nuværende aftale. De fleste af projekterne har tovholder funktion i en konkret
kommune eller i samarbejde to eller tre kommuner.
Vedhæftet er kulturaftale 2015-18, oversigt over projekterne i de to sidste kulturaftale
samt økonomioversigt.
Kulturaftalen udløber pr. 31. december 2018, og dermed ophører også støtten til de
projekter, der er sat i gang i de sidste to kulturaftale perioder. Kulturgruppen har derfor ønsket at starte en drøftelse af det mellemkommunale samarbejde i kulturaftale regi i forhold til kulturaftalekonceptet, da der i næste byrådsperiode skal tages stilling til
om man ønsker at fortsætte samarbejdet med Kulturministeriet og mellem kommunerne
i kulturaftaleregi eller, om man som kommune har andre ønsker til et mellemkommunalt samarbejde på kulturområdet.
Den administrative følgegruppe har sammen med formandskabet tilrettelagt temadrøftelsen, så denne indledes med et politisk oplæg fra en politikker fra hver kommune og
har udarbejdet følgende spørgsmål til at tage udgangspunkt i:




Hvilke perspektiver og værdier ser vi i kulturaftale samarbejdet?
Hvordan forholder vi os fremadrettet til det kulturregionale samarbejde?
Hvordan er interessen for det kommunale samarbejde i kulturaftalen og evt. uden
en kulturaftale og dermed uden midler fra kulturministeriet?
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Herefter er ordet frit og den administrative følgegruppe samler op på drøftelserne og
opsamlingen kan derefter indgå i det videre arbejde omkring en eventuel ny kulturaftale og i forhold til dialog med Kulturministeriet.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at:


Temamødet gennemføres.

Bilag
306-2016-11298
306-2017-80706

306-2017-84346
306-2017-80433
306-2013-210003

Underskreven Kulturaftale Kulturregion Midt- og
Vestsjælland kulturaftale 2015-18
Oversigt over projekter og tilhørende tilskud fra
Kulturministeriet, Region Sjælland og Kulturregionen i
Kulturaftalen 2011 | 2014.
Projekter Kulturaftale 2015 - 2018
Oversigt over projekterne i Kulturaftalen 2015 - 2018.
Tekst til folder vedr. kulturregionen

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
Gennemført med oplæg fra hver kommune, der udsendes en opsamling senere og vil
danne grundlag for arbejdet med afklaring om evt. ny kulturaftale.

Kulturgruppen den 20. april 2017

Side nr. 6

3.

Beslutning vedrørende anvendelse af restbeløb til projekter i Kulturaftalen Genoptages

Sag 306-2015-121489

Dok. 306-2017-84893

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen – Kulturregion Midt – og Vestsjælland.
Beslutningstema
Kulturgruppen skal træffe beslutning om anvendelse af 300.000 kr., som resterer af det
afsatte beløb på 2.980.000 kr. til projekter efter Kulturgruppen bevilling af tilskud den
21. april 2016 til 3 nye projekter i kulturaftaleperioden 2015 – 2018.
Sagens opståen
På mødet i Kulturgruppen den 21. april 2016 bad Kulturgruppen i forlængelse af, at der
blev bevilget tilskud til 3 nye projekter, at den administrative følgegruppe udarbejdede
oplæg til Kulturgruppens næste møde den 3. november 2016 angående anvendelsen af
de resterende 300.000 kr. fra det beløb, der var afsat til projekter i kulturaftaleperioden 2015 – 2018.
Sagsfremstilling
Den administrative følgegruppe har på møde den 11. oktober 2016 drøftet sagen.
Den administrative finder at restbeløbet er for lille til at udskrive et open Call for at
indhente nye projekt-ideer og at restbeløbet anvendes på en af følgende måder.
1.
Støtte til Kulturbussen med 300.000 kr.
Museum Vestsjællands Kulturbus har fungeret som et professionelt formidlingstilbud for
alle skoler i hele kulturregionens kommuner i en 3 årig periode finansieret af Nordea
Fonden. Fondsbevillingen udløber ved udgangen af 2017 og Museum Vestsjælland har
derfor henvendt sig ang. mulighed for kulturregional medfinansiering til at fortætte og
udvikle tilbuddet.
Den administrative følgegruppe anbefaler støtte til Kulturbussen, da denne aktivitet i
højgrad er relevant og matcher Åben Skole i alle kommuner. Kulturbussen tilbyder både
et professionelt formidlingstilbud og en fleksibel transportløsning. Ordningen er tilbud
til alle 8 kommuner og har derfor en volumen, som den enkelte kommune ikke kan løfte.
2.
Støtte til Kulturbussen og til Kulturgruppens strategiske arbejde
Kulturgruppen har på foregående møde udtrykt interesse for at arbejde med udvalget
temaer vedrørende det mellemkommunale samarbejde. Kulturgruppen har også udtrykt
interesse for at starte en politisk proces med det formål at drøfte kulturaftalens fremtid, samarbejde og arbejdsdeling på kulturområdet mellem kommunerne. Med det afsæt
heri anbefaler den administrative følgegruppe at der afsættes et beløb til denne udvik-
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lingsproces af de resterende midler. Den administrative følgegruppe lægger op til at
midlerne anvendes til fx. Konference, workshops, studietur og temaoplæg udefra, og at
der samtidig bevilliges 200.000 kr. til kulturbussen,
Ansøgningen fra Museum Vestsjælland er vedhæftet dagsordenen.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Der resterer 300.000 kr. af den pulje, som er afsat til projektet i kulturregionen i perioden 2015 – 2018.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller at:


Kulturgruppen træffer beslutning om anvendelse af restbeløb på 300.000 kr. ud
fra følgende to forslag:

At det fulde beløb 300.000 kr. Bevilliges til kulturbussen, under forudsætning af at Museum Vestsjælland får tilsagn om kommunal medfinansiering fra et bæredygtigt antal af
kulturregionens kommuner.
Eller
At der bevilliges 200.000 kr. til kulturbussen, under forudsætning af at Museum Vestsjælland får tilsagn om kommunal medfinansiering fra et bæredygtigt antal af kulturregionens kommuner, og at der reserveres 100.000 kr. til kulturgruppens strategiske arbejde vedrørende kommunesamarbejde og en ny kulturaftale.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 3. november 2016

Sted: Dragsholm Slot, Dragsholm Allé,
4534 Hørve
Fraværende: Anders Nielsen, Bo Christensen, Emrah Tuncer, Erik Winther, Per Nørhave,
Poul Knopp Damkjær, Søren Bo Hansen, Torben Toft Andersen, Troels Christensen
Udsat til førstkommende møde i 2017, da der fremkom forslag om at tilgodese forfatterskole/FGK med de 300.000 kr. Kulturgruppen ønskede at se et oplæg fra Museum Vestsjælland og Kulturbussen vedrørende den kommunale medfinansiering, og om hvilke
kommuner, der tilslutter sig. Derudover om en bæredygtig driftsmodel over flere år.
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Kulturgruppen ønskede også et oplæg fra forfatterskolen vedrørende, hvordan de
300.000 kr. kan løfte FGK delen af projektet samt om endnu en ansøgning til huskunstnerordning er i mødekommet. Herefter fordeles restbeløbet. Kulturgruppen ønskede ikke at afsætte midler til teamdrøftelser som forslået i punkt 2.
Sagen genoptaget den 20. april 2017
Beslutningstema
Kulturgruppen skal træffe beslutning om anvendelse af 300.000 kr., som resterer af det
afsatte beløb på 2.980.000 kr. til projekter efter Kulturgruppens bevilling af tilskud den
21. april 2016 til 3 nye projekter i kulturaftaleperioden 2015 – 2018.
Sagens opståen
Sagen blev udsat fra mødet 3. november 2016.
Sagsfremstilling
Kulturgruppen bad om yderligere oplysninger fra Forfatterskolens projekt med at skabe
en overbygning for talenter et FGK og fra Museum Vestsjællands Kulturbus.
Forfatterskole- udvikling m. FGK
Projektgruppen for forfatterskolen i Midt- og Vestsjælland, som består af repræsentanter fra bibliotekerne i 5/6 kommuner, har udarbejdet et pilotprojekt med et FGK som
overbygning til Forfatterskolerne, som fortsat tilbydes på alle biblioteker.
Projektgruppen har fremsendt en beskrivelse af pilotprojektet, der udbydes i sommeren
2017 og dels til udvidelse af dette der kan realiseres, såfremt FGK opnår ekstra støtte
fra Kulturgruppen.
Projektgruppen har fremsendt fornyet projektbeskrivelse og her fremgår det at der fra
sommeren 2017 opstartes, på forsøgsbasis, et forfattergrundkursus, FGK Midt- og Vestsjælland, for særlige talenter, som har potentiale indenfor prosa, digtning og andre litterære former.
Huskunstnerordningen søges om 100.000 kr. i støtte ud af et samlet budget på 431.000
kr. Der afventes svar.
Såfremt FGK opnår yderligere støtte fra Kulturgruppen på 300.000 kr. eller 150.000 kr.
vil FGK kunne gå fra pilotprojekt til et 2-årigt forløb. Støtte fra Huskunstnerordningen
er usikker og derfor vil et beløb fra Kulturgruppen kunne sikrer gennemførelsen i perioden i 2 år, hvilket giver tid til at forankre tilbuddet.
Formål
At give unge skrivetalenter en platform, hvor de kan fordybe sig kunstnerisk, dygtiggøre
sig og få professionel sparring og kritik af de forfattere, de kommer til at arbejde sammen med.
På lang sigt er det et mål, at de unge bliver kvalificerede litterære stemmer fra provinsen.
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Målgruppe
16-22 årige skrivetalenter bosiddende i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. 12-15 elever.
Indhold
Ansigt til ansigt-undervisningen foregår på fire årlige internater og suppleres med løbende kontakt mellem elev og underviser/mentor via internetbaseret undervisning Alle
internaterne foregår i litterære miljøer, hvor eleverne møder professionelle forfattere
samt andre unge skribenter. Projektbeskrivelse og budget er vedhæftet.
Kulturbussen v. Museum Vestsjælland
Museum Vestsjællands Kulturbus har fungeret som et professionelt formidlingstilbud
med transportløsning for alle skoler i hele kulturregionens kommuner i en 3 årig periode
finansieret af Nordea Fonden. Fondsbevillingen udløber ved udgangen af 2017 og Museum Vestsjælland har derfor henvendt sig ang. mulighed for kulturregional medfinansiering til at fortætte og udvikle tilbuddet.
Finansiering af en fortsættelse af tilbuddet forudsætter kommunal medfinansiering fra
de deltagende kommuner og der er lavet en udregningsmodel for dette.
Såfremt Kulturgruppen afsætter beløb til Kulturbussen, vil det være med til at sikre at
tilbuddet fortsætte i endnu en periode på 2½ år. Her efter udvikles en driftsmodel.
Kulturbussen oplyser, at der er interesse fra 7 kommuner (8 med Roskilde). Nogle af
kommunerne kan ikke give fuldt tilsagn før budgetproces i den pågældende kommune
for 2018 er afsluttet.
Museum Vestsjælland har genfremsendt projektbeskrivelse og revideret økonomioversigt, som er vedhæftet
Kulturgruppen bad på møde i november 2016 om en status på projektet.
Status
På nuværende tidspunkt har følgende kommuner sagt ja til at medfinansiere for halvdelen af 2017 (jf. budgettet): Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Slagelse
Den kommunale medfinansiering for 2018 og 2019 skal indgå som en del af budgetforhandlingerne i indeværende år. Sorø Kommune har meddelt at de ikke ønsker at deltage
i medfinansieringen i 2017, men at en medfinansiering for 2018 og 2019 kan indgå i budgetforhandlingerne. Roskilde Kommune har via Kulturchefen modtaget tilbud om deltagelse, men har ikke i skrivende stund tilkendegivet om de ønsker at deltage.
Det videre forløb
Med den kommunale interessetilkendegivelse er det nu muligt at arbejde videre med
restfinansieringen. Her er det planen i løbet af april og maj at sammensætte en gruppe
fra det regionale erhvervsliv, der kan og vil indgå sponsoraftaler med Kulturbussen.
Samtidig er Museum Vestsjælland i gang med at kontakte professionelle kulturaktører
indenfor de deltagende kommuner for at indgå aftaler om tilslutning til projektet.
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Derefter vil der blive udarbejdet et endeligt budget for sidste halvdel af 2017 samt en
finansieringsmodel for 2018 og 2019.Museum Vestsjælland har fremsendt projektbeskrivelse og revideret økonomioversigt.
Økonomiske konsekvenser
Der resterer 300.000 kr. af den pulje, som er afsat til projektet i kulturregionen i perioden 2015 – 2018.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at:
Kulturgruppen træffer beslutning om anvendelse af restbeløb på 300.000 kr.
Bilag
306-2017-85550
306-2017-86329
306-2017-86328

FGK
MVE 2016.05.27 ansøgning Kulturregionen - Kulturbus 201719
Kopi af Kulturbusbudget 2017+2018+2019 inkl. Lejre
eksklusiv Sorø

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
De 300.000 kr. i restmidler fordeles med 150.000 kr. til FGK/forfatterskolerne og
150.000 kr. til kulturbussen.
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4.

Invitation til samarbejde om et fælles politisk debatarrangement under
Kuturmødet på Mors 24. - 26 august 2017

Sag 306-2009-114893

Dok. 306-2017-81478

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen træffer beslutning om Kulturregion Midt- og Vestsjællands politiske
styregruppe skal deltage i et politisk debatarrangement under Kulturmødet på Mors 24.
– 26. august 2017 i samarbejde med andre kulturregioner.
Fokus for debatarrangementet er kulturaftalernes værdi, funktion og rolle i det danske
kulturlandskab.
Sagens opståen
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har den 30 marts 2017 modtaget en
invitation til Kulturgruppen fra formanden for den politiske styregruppe for Kulturmetropolen Sengül Deniz til et samarbejde om et fælles politisk debatarrangement under
Kulturmødet på Mors 2017.
Kulturmetropolen består af følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Frederikssund,
Furesø, Gladsaxe, Halsnæs, Herlev, Helsingør, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.
Sagsfremstilling
Fokus for debatarrangementet vil være kulturaftalernes værdi, funktion og rolle i det
danske kulturlandskab.
Kulturmetropolen håber på politisk deltagelse fra så mange kulturaftaler i landet som
muligt, både for at sikre en bred repræsentation og for at vise mangfoldigheden af alt
det vi kan med kulturaftalerne. Med andre ord ønsker de med debatten at lukke op for
en politisk drøftelse af potentialerne, mulighederne, udfordringerne og de visioner der
ligger bag det at lukke op for egen kommune og udvikle og skabe på tværs.
De ønsker ikke at sætte en specifik partipolitisk dagsorden, men i fællesskab med alle
landets kulturaftaler at sætte kulturaftalernes værdi, funktion og rolle på den kulturpolitiske dagsorden og synliggøre det store arbejde, der ligger i at ´lukke op´ på tværs af
kommuner.
Slots- og kulturstyrelsen har meddelt, at de vil være til stede i en lyttende rolle under
debatten. Så snart rammerne for arrangementet er på plads, vil Kulturministeren også
modtage en invitation til deltagelse. Både Slots-og Kulturstyrelsen samt Kulturmødet er
allerede adviseret herom.
Af hensyn til planlægningen ønsker Kulturmetropolen en tilbagemelding senest den 20.
april 2017.
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På baggrund af tilbagemeldingerne, vil Kulturmetropolen – som tovholder - sammen med
de øvrige deltagende kulturaftaler konkretiserer format, tidspunkt for debat, moderator, temapunkter m.m. Det er planen, at rammerne for debatarrangementet er helt på
plads inden sommerferien.
Formanden for den politiske styregruppe for Kulturmetropolen Sengül Deniz ønsker derudover at mødes med deltagende politikere på Kulturmødet inden selve arrangementet
med et formål at hilse og sætte ansigter på hinanden inden arrangementet.
Indbydelsen er medsendt som bilag sammen Kulturmødets udmelding om hovedtema
2017 ”At lukke op”.
Invitationen til deltagelse i debatarrangementet har ikke været drøftet i den administrative følgegruppe, da den er modtaget efter at den administrative følgegruppe har
afholdt møde op til dette møde i Kulturgruppen.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Der kan være udgifter til f.eks. moderator ved debatarrangementet, som de deltagende
Kulturregioner eventuelt skal deles om.
Administrativ indstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland indstiller, at:


Kulturgruppen drøfter invitationen og træffer beslutning om kulturregionen skal
deltage i debatarrangementet på Kulturmødet på Mors 2017.

Bilag
306-2017-81623
306-2017-81618

Invitation til den politiske styregruppe til at deltage i
debat om Kulturaftalerne på Kulturmødet 2017
Hovedtema på Kulturmødet på Mors 2017: "At lukke op"

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
Der ønskes flere oplysninger om arrangementet – helt konkret; hvilke dag, hvor
længe etc. Herefter sendes forespørgslen ud på mail til kulturgruppens medlemmer.
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5.

Nyt fra kommuner

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2017-85115

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
Holbæk orienterede om initiativ til at arbejde med en forankring af BGK. Holbæk
har sendt en forespørgsel ud ang. samarbejde om at forankre BGK. Holbæk har arbejdet med flere modeller, der er blevet præsenteret for kulturchefgruppen inden
politisk præsentation. Roskilde har meddelt at de ønsker at drive eget BGK. Sagen
behandles i Holbæk kommune, hvorefter der alt efter beslutning sendes noget ud
til de øvrige kommuner.
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6.

Nyt fra sekretariatet

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2017-85058

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 20. april 2017

Sted: Sorø Gl. Rådhus, Torvet 2, 4180
Sorø
Fraværende: Anders Nielsen, Birgit Pedersen, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Mette
Mandrup, Per Nørhave, Poul Knopp Damkjær, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen
På møde i KL orienterede Ole Winther, Kulturstyrelsen kort om Kulturaftalernes
fremtid; ministeren har ikke pt. planer om at ændre konceptet, og er i gang med at
komme med forslag til nye indsatsområder. Der bliver ikke flere penge i puljen,
dog vil områder uden for hovedstaden især blive tilgodeset jvf. Ole Winther.
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Samlet bilagsliste
306-2016-11298
306-2017-80706

306-2017-84346
306-2017-80433
306-2013-210003
306-2017-85550
306-2017-86329
306-2017-86328
306-2017-81623
306-2017-81618
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Underskreven Kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland
kulturaftale 2015-18
Oversigt over projekter og tilhørende tilskud fra
Kulturministeriet, Region Sjælland og Kulturregionen i
Kulturaftalen 2011 | 2014.
Projekter Kulturaftale 2015 - 2018
Oversigt over projekterne i Kulturaftalen 2015 - 2018.
Tekst til folder vedr. kulturregionen
FGK
MVE 2016.05.27 ansøgning Kulturregionen - Kulturbus 2017-19
Kopi af Kulturbusbudget 2017+2018+2019 inkl. Lejre eksklusiv
Sorø
Invitation til den politiske styregruppe til at deltage i debat om
Kulturaftalerne på Kulturmødet 2017
Hovedtema på Kulturmødet på Mors 2017: "At lukke op"
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