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INFOMØDE OM
SKIVEEGNENS
KULTURUGE
2021

DAGSORDEN

Baggrund for Skiveegnens Kulturuge
Om Skiveegnens Kulturuge (tema og rammer)
Bliv medlem af Kulturelt Samråd
Tá del i Kulturelt Samråds fælles aktiviteter
A. Deltag i et fælles kunstværk!
b. Kulturruterne
c. Få campingvognen på besøg
Sådan søger I midler til jeres aktiviteter
Fælles markedsføring af Skiveegnens Kulturuge
Vigtige tidsfrister
Vi står klar til at hjælpe
Inspiration - Sådan kan I eksempelvis tænke kulturelle tilbud v.
Spørgsmål og tak for i aften v.

BAGGRUND FOR SKIVEEGNENS KULTURUGE
Idéen opstod efter Genopdag i 2019 på tværs af 19 kommuner
Skive deltog med 25 store og små aktiviteter
Skabte grobund for samarbejde mellem aktører på egnen
Initiativet er skabt af Skive Kommune og Kulturelt Samråd Skive
Målet er
at skabe oplevelser for fastboende og gæster
danne nye samarbejder mellem kulturaktører på egnen
Synliggøre kulturlivets mangfoldighed og særpræg

OM SKIVEEGNENS KULTURUGE 2021
Løber af stablen mellem den 12 og 19. juni 2021
Tema: Kultur der forbinder – Med fokus på at styrke sammenhængskraften i kommunen og at skabe fællesskab trods forskellighed.
Mange mindre arrangementer for begrænset publikum rundt i hele
kommunen: I byrummene, de hemmelige kroge; egnens perler skal i
spil!
Gerne gentagne arrangementer, pop-up events, "smagsprøver",
digitale arrangementer og lignende
De sundhedsfaglige retningslinjer følges - Der er link til de gældende
retningslinjer fra kulturskive.dk

MÅSKE RELEVANT AT BLIVE MEDLEM AF
KULTURELT SAMRÅD?
Hvem kan blive gratis medlem?
Enhver forening, sammenslutning, institution eller aktør som
arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive
Kommune eller som er udøvende inden for kulturområdet.
Hvilke fordele er der ved at være medlem?
Du kan tage del i fælles aktiviteter - bl.a. under Skiveegnens Kulturuge
Gratis kurser, netværk, fyraftensmøder, kulturcaféer mv.
Rådgivning
Nyheder og synliggørelse af kulturlivet på Skiveegnen

ARRANGER JERES EGNE AKTIVITETER &
TÀ DEL I DE FÆLLES AKTIVITETER
FÆLLES PUSLESPIL

SYNLIGHED OG FÆLLESSKAB
FOR MEDLEMMER AF
KULTURELT SAMRÅD

KULTURCIRKLER

LAV SMÅ AKTIVITETER RUNDT
I KOMMUNEN SOM EN DEL AF
KULTURCIRKLERNE

CAMPINGVOGNEN

MULIGHED FOR AT LÅNE
CAMPINGVOGNEN HVIS
MEDLEMMER HAR IDEER

AKTIVITETSPULJEN

I KAN SØGE OM STØTTE
TIL AKTIVITETER HOS
KULTURELT SAMRÅD

FÆLLES
PUSLESPIL DER
SKABER
SYNLIGHED OM
KULTUREN
SYNLIGHED- SAMMENHÆNGSKRAFT - FÆLLESSKAB
-

ALLE MEDLEMMER SENDER
ET FOTO, MALERI EL. AF
EN SITUATION DER VISER
HVEM DE ER!
VI SKABER ET STORT
PUSLESPIL HVOR DER
STÅR: KULTUR DER
FORBINDER

KULTURCIRKLER
Hvornår:
Lørdag den 12.06 + Søndag den 13.06 2021
Hvem:
Alle medlemmer kan byde ind med små aktiviteter til
disse kulturcirkler eller kuturelle ruter.
Hvad:
Man kan byde ind med alt fra shows, workshops,
udstillinger, talks, koncerter mv.
Aktiviteterne må gerne være korte: ca. 45. min - 1 time ,
og gerne gentages flere gange. De må gerne være
markedsføring for evt. andre aktiviteter i ugens løb.
Hvordan:
I/vi sætter aktiviteterne sammen 3-4 stykker, så de
danner små cirkler/ruter, som aktivitetens målgruppe
får præsenteret som en samlet pakke.

Et tænkt eksempel på Kulturcirkel:
”Den vilde – for børnefamilier og andre barnlige sjæle

Prøv et instrument og hør
lidt om Skive Garden

Lav dit eget dukketeater

Prøv kræfter med
løbehjulshop i HAL-A

Prøv
cirkusworkshop for hele
familien

”Den rolige – for dig der elsker fordybelse”
Oplev egnens kulturhistoriske perler og få åndelig inspiration
”Den smukke – for kunstelskere”
Oplev gallerier i hele kommunen og prøv selv at være landart-kunstner
"Den musikalske"
Oplev 5 vidt forskellige koncerter i midtbyen
DEADLINE:
Send os alle indslag til kulturcirklerne SENEST den 18. april, så gør vi dem klar til at
komme med i programmet inden 1. maj.

FÅ
CAMPINGVOGNEN
PÅ BESØG
SYNLIGHED- ET LILLE MØDESTED - SCENE -

SÅDAN SØGER I PENGE TIL JERES AKTIVITETER:
Hvem:
Aktivitetspuljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive.
Hvad støtter vi:
- Under Skiveegnens Kulturuge støtter vi både aktiviteter til de "Kulturelle cirkler", og arrangementer i hele
Skive Kommunen i hele ugens løb. (12. juni - 19. juni)
- Fokus på mindre, lokale aktiviteter, der evt. kan gentages flere gange.
Ansøgningsfrister:
Løbende ansøgningsfrist hver uge frem til 18. april. Send ansøgningen inden hver søndag inden kl 23.59 og få
svar om fredagen. Find ansøgningsskema på Kulturskive.dk (under aktivitetspulje) og søg gerne hurtigst
muligt.
Bemærk: Ved de helt store projekter (over 25.000 kr.) er fristen allerede den 15. februar.

LIDT OM AKTIVITETSPULJEN:
Aktivitetspuljen kan udelukkende søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive til kulturelle aktiviteter,
projekter, opstartsinitiativer m.m. Vi støtter nyskabende aktiviteter eller udvikling af eksisterende
aktiviteter.
Puljen har særligt fokus på aktiviteter og projekter, der fremmer:
Sammenhængskraft – Vi støtter kulturelle aktiviteter, der binder kommunen sammen og skaber
stolthed gennem tværgående samarbejder mellem egnens kulturaktører og andre relevante aktører
Deltagelse – Vi støtter op omkring kulturelle aktiviteter, der styrker skabertrangen og tilstræber
aktiv deltagelse eller involverer publikum på nye måder
Alsidighed – Vi tilstræber at støtte bredt, så egnens kulturtilbud når ud til flere – og gerne nye
målgrupper med relevante tilbud.

Indsatserne er:
WEB OG SOCIALE MEDIER

TRYKSAGER

PR

ØVRIGT

VIGTIGE DEADLINES
15. Februar
15. Marts

Ansøgningsfrist i Aktivitetspuljen for projekter over 25.000 kr. (Se Kulturskive.dk)
Send billedmateriale til fælles puslespil, der fortæller om kulturen på egnen (kontakt@kulturskive.dk

18. April

Send beskrivelser af alle arrangementer ift. Kulturcirklerne (Se Kulturskive.dk)

18. April

Sidste frist i Aktivitetspuljen ift. arrangementer under Skiveegnens Kulturuge

1. Maj

Frist for at indsende materialer til det fælles program for Skiveegnens Kulturuge

1. Maj

Frist for at sætte jeres arrangementer på Skiveportalen.dk (krav ift. at komme i fælles program)

Inspiration - Hvordan kan man
tænke i "kultur der forbinder"

Bustur på egnen

Skrotbil som ramme for en
oplevelse

Forsamlingshus tour

Teater i værtshusets baggård

Udstilling i nedlagt butik

Fælles kunstprojekt

VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE
Puljeansøgninger/økonomisk støtte og samarbejdsskabelse:
Eva Mikkelsen, kontakt@kulturskive.dk // 5330 4311 - Kulturelt Samråd eller
Ole Riis, OLEC@skivekommune.dk // 9915 7728 - Kultur og Fritid

Markedsføring og program:
Michelle Skov, misk@skivekommune.dk // 9915 6031 - Kultur og Fritid

Praktiske spørgsmål (booking af arealer, scene, tilladelser osv.):
Else Larsen, elsl@skivekommune.dk // 9915 5563 - Kultur og Fritid

TID TIL
SPØRGSMÅL

y

TAK FOR NU

