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Netværkskonference 
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Den kulturelle frivillighed 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Onsdag den 4. september 2013 kl. 18.00 

til torsdag den 5. september 2013 kl. 15.00 

Musisk Center Askov,  

Maltvej 1 

6600 Vejen  
 

 

 

 

 

Når vi taler om det frivillige kulturelle område, taler vi om aktiviteter, hvor de frivillige 
organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for den professio-
nelle kunst og kulturarven i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, muse-

umsforeninger m. m. Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange mennesker, 
betyder det også et mylder af kulturaktiviteter og kulturtilbud rundt om i landet til glæde 
for store dele af befolkningen - og måske til ekstra glæde i de tyndt befolkede områder, 
hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have professionelle oplevelser 

med kunst og kultur. 
Men når det drejer sig om politisk opmærksomhed og ministeriel interesse, har mange 

frivillig/foreningsområder større bevågenhed og tilskud end det kulturelle. Der kan være 
historiske årsager til denne forskel, men det handler måske også om, at den kulturelle 

del af civilsamfundet slet ikke bliver set, ikke er en del af frivillighedspolitikken og slet ik-
ke en del af kulturpolitikken. Det er helt uforståeligt, og man ser da heller ikke den 

samme tendens i andre lande i Norden og i EU. Men kendetegnende for de øvrige områ-
der er også, at de består af store netværk, der er sammensat af mange foreninger. På 
det kulturelle område har dette ikke været tilfældet, derfor er på tide at rykke samme i 

et større netværk - bl.a. for at få en plads i kulturpolitikernes bevidsthed. 
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Program 

 

 
Onsdag den 4. september 2013 
 
17.00  Ankomst og indkvartering 

 
18.15   Middag 

 
19.15    Velkomst  

 Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark 
 

19.30 Hvordan får vi flere med? 
I København giver KulturGuiderne børn, unge og ældre i udvalgte områder bedre adgang 
til kunst- og kulturlivet. Det sker med et korps af frivillige guider og i tæt samarbejde 
med en lang række lokale aktører og kulturudbydere. KulturGuiderne tror på, at kulturelle 
oplevelser kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning. Derfor tager de 
børn og unge ud på kulturelle rejser af såvel fysisk som mental karakter og formidle 
kunst og kultur i øjenhøjde med målgruppen. Gennem samarbejde og partnerskaber med 
lokale og kulturelle aktører skaber KulturGuiderne mulighed for, at børn, unge og ældre 
kan opleve kunst og kultur på kontinuerlig vis. 
Er det en model, vi kan bruge for at få flere ind i vores egne foreninger? 

 Ved en repræsentant for Kulturguiderne, København 
 

  Debat 
 

21.00 Networking over et glas vin og lidt natmad 
 
 
 
Torsdag den 5. september 2013 
 
08.15  Morgenmad 

 
09.30  Frivillighed/forening 

Der er ingen tvivl om, at frivilligt engagement ikke alene er vigtigt men afgørende for et 
samfund. Og det er derfor kun godt, hvis flere vælger at give en hånd med som frivillig. 
Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan frivilligheden motiveres og organiseres. 
Sat på spidsen kan man sige, at en øget frivillig indsats, der er organiseret og finansieret 
som en ulønnet men ellers integreret del af den offentlige sektor, næppe vil føre meget 
anden positivt med sig end nogle marginale og kortsigtede besparelser på de offentlige 
budgetter. En stærkere frivilligsektor, der har sin uafhængighed og selvstændighed, bl.a. 
fordi den er organiseret inden for foreningsrammen, vil imidlertid fortsat kunne fungere 
ikke alene som et vigtigt supplement til men også som en udfordrer af den offentlige 
sektor  

 Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation 

 
10.15 Best practice 

Fortællinger fra den frivillige kulturelle verden 
 Ved lokale repræsentanter for foreningerne i netværket 
  
11.00  Kaffepause 
  

 



 

Arrangør 

………………………………………………………………………………………………… 

Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, 

tlf. 33 93 13 26   www.kulturellesamraad.dk 

 

11.15 Workshops – fase 1 
Hvordan og på hvilke områder kan vi samarbejde? 

  
12.15      Frokost 

 
13.15 Workshops 

 Forslag til konkret samarbejde 
  
14.00 Plenum opsamling 
  
15.00 Kaffe/te og brød, derefter afrejse 
 

Praktiske oplysninger 

Målgruppe 

Medlemmer af foreninger i det frivillige kulturelle foreningsnetværk. Max 4 – 5 deltagere pr. forening. 

 

Betaling 

Deltagelse koster 200 kr. pr. person i enkeltværelse og 100 kr. pr. person i dobbeltværelse. Prisen inklu-

derer – aftensmad med én øl/vand samt natmad fredag. Desuden overnatning, morgenmad, formiddags-

kaffe/te, frokost inkl. øl/vand samt eftermiddagskaffe/te med brød torsdag. Betaling sker ved at indsætte 

beløbet på konto reg. nr. 8060, konto nr. 0001114145 mærket ”netværk” eller ved ankomst til konferen-

cen. 

 

Tid og sted 

Konferencen finder sted onsdag den 4. september 2013 kl. 18.00 til torsdag den 5. september 2013 kl. 

15.00. Indkvartering sker på Musisk Center Askov, Maltvej 1, 6600 Vejen, mens selve konferencen og 

indtagelse af måltider foregår på Askov Højskole, der er nabo til centret.  

Det er muligt kun at deltage onsdag aften eller torsdag. 

Musisk Center Askov ligger 10 min. kørsel fra Vejen Station og tæt ved afkørsel 68 på motorvejen mel-

lem Kolding og Esbjerg. 

 

Tilmelding 

Tilmelding sker ved at sende en mail til www.kulturellesamraad.dk med angivelse af navn, mailadresse, 
forening, ønske om enkelt- eller dobbeltværelse samt evt. særkost.  
 
Husk også at meddele navnet på de personer, der vil holde et kort oplæg under punktet ”Best 

practice. Fortællinger fra den frivillige kulturelle verden ved lokale repræsentanter for for-

eningerne i netværket” torsdag kl. 10.15! 
 

Der er plads til 4 – 5 medlemmer fra hver forening. 

Tilmeldingsfrist er mandag den 19. august 2013. 

Der udsendes bekræftelse og deltagerliste inden mødet. 

 

Yderligere oplysninger 

Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, tlf.: 33 93 13 26,  

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk 


