Kulturrådet i Frederikssund - KUF
www.kuf.dk
Frederikssund, den 10. september 2010

Kære medlemmer,
I denne uge udkom KulturKalenderen, der udgives i Lokalavisen Frederikssund den første tirsdag i hver måned, for første gang med en ekstra side.
Det er Kulturrådet der står bag udgivelsen af kalenderen, og har gjort det i snart 15 år. Hidtil har kalenderen
været på én side om måneden, og indeholdt en ganske kort beskrivelse af de fleste af de kulturelle arrangementer der finder sted i kommunen den kommende måned.
Dobbelt størrelse
Denne side fortsætter - om end i et nyt layout. Men fra denne måned får den følge af en side mere. Et nyt
samarbejde mellem Kulturrådet og Lokalavisen gør det nemlig muligt at give nogle udvalgte arrangementer
lidt ekstra redaktionel omtale i avisen. Det sker for at sætte yderligere fokus på de mange forskellige kulturelle aktiviteter der hele tiden er i vores kommune.
Det er Kulturrådet der står for indsamling og bearbejdning af materialet til den udvidede kalender med hjælp
fra Kulturhuset Rejsestalden og Kulturhuset Elværket.
For at komme med i KulturKalenderen - og dermed også kunne blive udvalgt til lidt ekstra omtale - skal arrangementet være indtastet i den landsdækkende kulturguide KultuNaut. Med denne model forsøger vi fra
Kulturrådets side at udnytte det kulturelle netværk der er skabt dels via KultuNaut, men også via de lokale
kulturhuse, der har en stor daglig berøring med rigtigt mange af kommunens foreninger.
Indtastning af arrangementer kan ske både via www.kuf.dk, www.frederikssund.dk, www.kulturhus.com,
www.kultunaut.dk og på Lokalavisens hjemmeside.
Arrangementerne der får den ekstra omtale udvælges direkte fra den elektroniske kulturkalender. Det er
således ikke muligt uopfordret at sende materiale til omtale i kalenderen direkte til Kulturrådet.
Vi håber I som medlemmer vil tage vel imod dette nye initiativ, og huske at indtaste alle jeres arrangementer i KultuNaut i god tid.
Hvis I ikke fik set kalenderen i avisen i tirsdags, så er begge sider vedhæftet denne mail, som vi håber I vil
sende rundt til alle i jeres bestyrelse og bagland.

De bedste hilsner
Kulturrådet i Frederikssund

Kenneth Jensen
formand

Kulturrådet i Frederikssund

●

c/o Kenneth Jensen

●

Fyrrehaven 18

●

3630 Jægerspris

