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Hej Stine,
Tak for et rigtigt godt møde I havde arrangeret idag i Taastrup Teater.
Du får lige mine input her på skrift med lidt uddybende motivation, blot for god ordens skyld.
Kulturen ud af husene
Der findes nogle fine kulturhuse i kommunen, men man må ikke glemme at der også sker kulturbegivenheder uden
for disse, som fx. vores byfest i Fløng, Byfesten i Sengeløse, Høstfest på Hovedgaden, Callisto m.m.m. Vi savner
noget involvering fra fx. Kulturhusene  noget støtte/vejledning vi som frivillige kan trække på og/eller noget direkte
samarbejde om arrangementet og gennemførsel. Disse udenforhusene begivenheder er typisk kendetegnet ved at
de tiltrækker borgere meget bredt, dvs. børn, unge og ældre samt på tværs af sociale skel. Og de er typisk
kendetegnet ved et meget blandet kulturudbud  sport, leg, fritid, fællesspisning, dans, musik og opvisning  det hele
på een gang.
Mindre rigride støttemuligheder
Vi kan  så vidt jeg ved  søge støtte til udgifterne til kunstnerhonorarer, men ikke øvrige forbundne udgifter (event
forsikring, scene, udstyr, lydmand, telte, eludgifter, toiletleje, affaldshåndtering...) i Kulturelt Samråd. Og så kan
man vist søge noget i Musikudvalget  hvad de dækker ved jeg ikke endnu. Det ville være rart at man kunne søge
støtte lidt bredere til en kulturel begivenhed.
Lokale institutioners muligheder for at deltage.
Vi har endnu ikke haft succes med at få vores lokal skole og daginstitutioner til at deltage  og den primære årsag er
at de ikke har midler (penge) til at deltage på en lørdag. Det ville være rart om der kunne afsættes midler hertil, da vi
betragter vores skole og institutioner som ret vigtige kulturbærende institutioner i nærområdet, og især er det
herigennem der kan tiltrækkes endnu flere bedsteforældre og forældre og klassekammerater / legekammerater til
begivenheden hvis der var udsigt til at se dem man kende fx. optræde på vores scene.
Aktivitetsnetværk.
Vi har nogle kontakter til fx. lokale musikere, gymnastikforeningen og danseskolen, hvor vi kan finde artister til vores
scene i løbet af fx. en byfest. Men efter et lille møde med Kulturhusene, fik jeg oplyst at der fx. er en etnisk kor i
Charlotteager og et Jazzband der måske også kunne tænkes at ville komme og optræde. Jeg synes der mangler et
forum hvor vi arrangører kan mødes med "artisterne"  gerne også en fysisk mødenkunstneroglavenaftale dag.
Kunne også omfatte kontaktpunkter til "leverandører" af fx. catering, hoppeborge, ponyridning.
Ring/skriv endelig hvis du/I har brug for yderligere information.
Med venlig hilsen
Tommy Rosenlind  tlf. 2611 0537
p.v.a.
Landsbylauget  Fløng Sogn / Facebook
Byfesten i Fløng / Facebookbegivenhed 2017
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