Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2014-2017
Skole – og kulturforvaltningen

Serviceudgift

Driftsønske nr. 1
Aalborg Talentakademi
Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og fritidsafdelingen og Kulturskolen
2014

2015

2016

2017

Udgifter
Indtægter
Refusion

750

750

750

750

Netto

750

750

750

750

Baggrund
Skole og Kulturudvalget har i 2013 bevilget 250.000 kr. til opstart af Aalborg Talentakademi og
med henblik på at oprette talentlinje for teater/scenekunst på grundkursusniveau (TGK) parallelt
med de eksisterende grundkurser indenfor Musik (MGK) og Billedkunst (BGK).
Optagelsesprøve til TGK planlægges gennemført i efteråret 2013 med studiestart 1. januar 2014. I
november 2013 planlægges endvidere en fælles event for elever på alle tre linjer.
Der er nedsat en styregruppe for Aalborg Talentakademi og denne har udarbejdet en indholds- og
organisatorisk model for Talentakademiet, indhold og udvikling, samt foretaget et kvalificeret skøn
for rammer mv.
Budgettet for Talentakademiet dækker undervisning på fællesfag, undervisning i linjefag, fælles
aktiviteter / events for MGK, TGK og BGK, studieture, rekruttering, PR samt ledelse
/administration.
Ledelse, administration og koordinering af Aalborg Talentakademi er indtil videre placeret på
Aalborg kulturskole, idet kulturskolen i forvejen har MGK og BGK.
Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
MGK er finansieret af Staten og BGK af Aalborg Kommune /Kulturskolen. TGK er et nyt tilbud på
samme høje faglige niveau og ligesom på MGK / BGK optages eleverne efter forudgående
optagelsesprøver med censorer fra musikkonservatoriet, kunstakademiet og skuespillerskolerne.
Uddannelserne forbereder eleverne til optag på videregående kunstneriske uddannelser og styrker
samtidig det lokale og regionale kulturliv. Konkret vil TGK bidrage til styrkelsen af kulturlivet
gennem lokale teatre, musicals, revyer, historiske turistspil etc.
Aalborg Talentakademi vil som organisation kunne bidrage til samarbejde imellem de kunstneriske
talentuddannelser og derigennem styrke både det professionelle kunstneriske miljø og
vækstlagsmiljøer indenfor kunst og kulturlivet.
Pt. er der etableret positiv dialog med relevante parter om muligheden for etablering af særlige
ungdomsboliger til Talentakademiets elever i området ved Musikkens Hus / Nordkraft i stil med den
eksisterende mulighed for eleverne på Elite Idrætscollege.
Dette vil konsolidere området Musikkens Hus/Nordkraft som et levende kulturelt center.
Økonomiske konsekvenser
Årlig driftsudgift på kr. 750.000

