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Kære medlemsforening,
I dagene fra den 21. til den 23. september er vi i Kulturrådet værter for Kulturelle Samråd i Danmarks kulturkonference, hvor frivillige sammen med politikere og kulturmedarbejdere fra hele landet mødes for at
drøfte strømninger og tendenser inden for kulturpolitikken og det frivillige arbejde, men også for at lade sig
berige af værtsbyens særlige kendetegn inden for kultur og fritidsarbejdet.
Bottom-up kultur
Temaet for konferencen er ”bottom-up” kultur. Og det er ikke nogen tilfældighed.
I Frederikssund Kommune er der tradition for at initiativer på kulturområdet tages på græsrodsniveau. Det
gælder ikke kun i de traditionelle foreninger, aftenskoler m.v., for faktisk er også en del af kommunens kulturinstitutioner jo startet her. Og uanset om de på sigt opnår kommunal støtte, så forbliver de som regel på
græsrøddernes/foreningernes hænder langt hen ad vejen. Rigtig gode eksempler på det er Slangerup
Idræts- og Kulturcenter, Kulturhuset Elværket, Vikingespillene, Vikingebopladsen og Jægerspris Amatør Scene, og der er mange flere.
Foredrag med Christian Have
Normalt er konferencen forbeholdt deltagerne, men vi vil gerne inddrage kommunens frivillige lidt også, og
derfor vil vi gerne invitere alle vores medlemsforeninger til at deltage i et debatarrangement med Christian
Have.
Det finder sted

Lørdag den 22. september kl. 11.15
i Kulturhuset Elværket.

Christian Have er kreativ direktør i Have Kommunikation, har været professionel trommeslager i Mabel, der
vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1978 med sangen ”Boom Boom”, og er kendt som debattør og kommunikatør på det kulturelle område. Senest har han dog mest været i medierne da det kom frem at han uberettiget
har kaldt sig cand.phil. i mere end 30 år; en sag der kostede ham titlen som adjungeret professor både ved
Handelshøjskolen og Aalborg Universitet.
Der er således tale om en både kompetent og vidende, men også kontroversiel mand, vi her får besøg af. Så
vi håber han kan sparke lidt til debatten, når han vil fortælle om hvad det i hans øjne betyder for samfundet
at de frivillige/græsrødderne i stadigt større grad varetager kerneopgaver inden for kulturen; opgaver, som
tidligere var rent offentlige.
Gratis at deltage – tilmelding nødvendig
Det er gratis at deltage i foredraget og debatten. Kulturrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke kage.
Da der er et begrænset antal pladser er det nødvendigt at I tilmelder jer på forhånd. Det sker til Verner Larsen på verner@kuf.dk senest den 19. september.
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