Kulturkaravanen 2019

Aktiviteter som leveres af
kulturinstitutioner
• Flash mob med musikere fra Aalborg Symfoniorkester.
• Koncert med musikere fra Aalborg Symfoniorkester.
• Ballet – Ægget og den døende svane opføres af to dansere
fra den kongelige Ballet.
• Visning af lyd- eller lyskunst eller opførelse af en
performance ved Kunsten.
Vi vil tage noget af den finkulturelle
• Kunstens åbne workshop
kunst af høj kunstnerisk kvalitet ud af
sine vante rammer og præsentere den i
øjenhøjde for hr. og fru Danmark.

Hacks fra lokale aktører
• Flash mob med elever fra Kulturskolen.
• Musikpræsentation fra hjertet og mobilen ungdomsuddannelse.
• Flash mob – Spejldans – Gymnastikforening eller lign.
• Installation af skoleelever.
• Kunsthappening af skoleelever.
Her er det deltagerne fra de
forskellige workshops, som viser,
hvad de har lært og øvet.

Kulturkaravanens forudgående
workshops.
• Flash mob for kulturskoleelever ved Aalborg
Symfoniorkester.
• Musikpræsentation fra hjertet og mobilen ved Aalborg
Symfoniorkester – målgruppen er ungdomsuddannelser.
• Spejldans ved den kongelige Ballet. Målgruppen er
gymnastikforeninger eller lign.
• Installation ved Kunsten. 5-6 klasse er målgruppe.
• Kunsthappening ved Kunsten. 5-6 klasse er målgruppe.

Rammer for Kulturkaravanens
aktiviteter.
• Aktiviteterne foregår i én by i hver
kommune. Tidspunkter er på plads.
• Der findes 7 lokationer indenfor et
geografisk lille område – ikke for stor
afstand.
• Afvikles indenfor 4 timer.
Lidt ligesom Kulturnatten.

Kommunale opgaver
• Bestem hvilken konkret by karavanen skal besøge og giv Ulla besked
• Find samarbejdspartnere, relevante af dem kan deltage i møde i uge 7, 8, 9 og 10, 2019 (inviter
dem) og giv Ulla besked
• Kulturskoleelever
• Ungdomsuddannelse
• Danse-, gymnastik eller sportsforening
• To 5.-6. klasser
• Udpeg lokation 1-7 og lav indledende aftaler med eventuelle samarbejdspartnere, relevante af
dem kan deltage i møde i uge 7, 8, 9 og 10, 2019 (inviter dem) og giv Ulla besked
• Lave eventuelle egne bidrag til karavanen
• Find taler til åbningstalen – eksempelvis kulturudvalgsformand
• Sørg for at indhente relevante tilladelser
• Udfylde det lokale karavaneskattekort i fællesskab med Ulla
• Printe det lokale karavaneskattekort
• Lokal presse, Facebook etc.

Økonomisk ramme for Kulturkaravanen 2018
Økonomisk ramme for Kulturkaravanen 2019
• Den økonomiske ramme for Kulturkaravanen 2019 er kr.
1.300.000.
• Det er forventeligt at de 3 kulturinstitutioner hver leverer indhold til
kr. 300.000, hvilket beløber sig til i alt kr. 900.000.
• Kommunerne modtager hver 8.000 kr. i løse midler til diverse
udgifter i forbindelse med karavanens besøg.
• Det giver kr. 312.000 til fælles omkostninger og diverse. Der
indgås aftale med Kunsten om mulighed for tilkøb af flere
workshops for skolerne.
• Markedsføring, merchandise, etc. tages fortsat fra den fælles pulje.

Kick-off møde d. 23. januar 2019
Program
13.30 - 13.45 Velkomst og præsentation af konceptet for 2019 v/Noël Mignon
13.45 - 14.10 Kunsten
14.10 - 14.30 Den Kongelige Ballet
14.30 - 14.40 Samarbejde ml. kommuner og sekretariatet
14.40 - 14.55 Pause med kaffe og kage
14.55 - 15.15 Aalborg Symfoniorkester
15.15 - 15.30 Oplæg om kommunikationsplan/pressestrategi v/Konxion
15.30 - 15.50 Tid til spørgsmål til sekretariatet og kulturinstitutionerne
15.50 - 16.00 Tak for i dag

