Minnesanteckningar från upptaktsmöte om Kulturveckan 2021
Onsdag 24 mars kl. 18.00 via Teams.
Närvarande: representanter för kultur och fritid: kultur-dans-fritidsgård-konsthall-ung kultur,
Equmeniakyrkans musikkår, Flexible strings, föreningen Norden, Galleri 3, Grupp av knoppar,
Integrationscenter/Språkvän, Några målare, konstnären Pernilla Eskilsson, SPF seniorerna Lilla Paris,
Studiefrämjandet, Support group network, Utanför ramarna, Vänersborgs filmstudio, Vänersborgs
föreningsarkiv, Vänersborgs konstgrafiska förening, Vänersborgs musikförening, Vänersborgs släktforskare,
Vänersborgs stadsmusikkår, Västergötlands dragspelsförbund, Åttersruds bygdegårdsförening
Kontaktuppgifter till de närvarande finns hos Thomas Johansson.
Grundförutsättningar
Kulturveckan startar i år lördag den 23 oktober och pågår troligen under perioden vecka 43-44. Det
styrs främst av anmälda programpunkter och mötets önskemål. Övriga förutsättningar gällande
lokaler, bidrag, marknadsföring, tidplan med mera finns i lathunden som kan laddas ner från
www.vanersborg.se/kulturveckan/lathund.
Svar på några av frågorna som uppkom på mötet:
Inga programpunkter klara än, men eventuellt blir det Old Ox (tidigare Aurora chamber music) 6-7
november delvis i festsalen Folkets hus och Vänersborgs kyrka.
Eventuellt kan handräknare lånas av kultur och fritid men kräver då att någon i föreningen har
uppgiften att räkna publik.
Thomas är kalenderansvarig. Förutsättningar för eventuell förhandsvisning av inkomna ansökningar
före 17 maj undersöks.
Programpunkter
Alla programpunkter och eventuell ansökan om extra stöd ska anmälas via det digitala formuläret på
Kulturveckans hemsida senast 17 maj, sedan stängs formuläret. Enskild förening ansöker om extra
stöd i formuläret för anmälan av programpunkt. Vid samverkansarrangemang mellan flera föreningar
kan en förening stå för ansökan efter samrådande kontakt med marie-louise.olers@vanersborg.se.
Enskilda aktörer kan inte söka stöd men kan ingå samverkansarrangemang.
Temat 2021 blir LIVSLUST som fick flest röster på mötet. Det passar bra inför ett förväntat slut på
pandemin i höst.
Nästa möte
Onsdag 19 maj kl. 18.00 via Teams.
Anmäl dig till mötet senast 17 maj till thomas.johansson@vanersborg.se
Länk till mötet skickas någon dag innan till den e-postadress du anmält dig från.

Vid tangenterna: Marie-Louise Olers

