FORENINGEN TUSINDFRYD
1984

Foreningen Tusindfryd har rødder tilbage i 70’ernes ungdomsbevægelse og Aalborgs spirende universitetsmiljø. Der var
dengang et stærkt ønske om at skabe et uafhængigt, brugerstyret kultur- og aktivitetshus i Aalborg, og Foreningen Tusindfryd blev derfor dannet i 1980.
Ønsket gik i opfyldelse i 1984, da foreningen havde samlet nok
midler til at overtage et gammelt trykkeri i Kattesundet 10.
Siden 1984 er der sket lidt af hvert. De gamle flippere er efterhånden blevet rigtigt voksne, nogle af dem endda med villa,
volvo og vovse. Dog sker det stadig, at de gæster caféen eller
dukker op til en koncert og fortæller om “deeeeeengang-”.
I dag rummer huset mange forskellige aktiviteter, bl.a. øvelokale, lydstudie, atelier, bogcafé, filmklub, træningslokale,
cykelværksted, café og spillested.

2016

Huset er stadig brugerstyret, og det er foreningens aktivister,
der får tingene til at ske - fra idé til udførelse. Det giver et
stærkt fællesskab og et stort ejerskab til huset.
På 1000Fryd er der plads til alle, der vil være med til at skabe
aktiviteter og kultur i et inkluderende fællesskab. Mange har
gennem tiden fundet deres rette hylde ved at være med til at
skabe aktiviteter, koncerter og nye fællesskaber.

Fotos: Jorge Labé, Lasse Sand Photography m.fl.
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VISIONER FOR FREMTIDEN
BRUGERSTYRET KULTUROG AKTIVITETSHUS

INTERNATIONALT
SPILLESTED

Brugerstyret kultur- og aktivitetshus
Kernen i 1000Fryd er den basisdemokratiske brugerstyring. Det
er husets aktive brugere, der står for at føre aktiviteterne ud i
livet - fra idé til handling. Brugerstyring skal fungere smidigt, så
det også fremover være med til at sikre ejerskab og fællesskab.
Mangfoldig modkultur
1000Fryd skal give plads til alle, der vil være med i et fællesskab baseret på tolerance og respekt. 1000Fryd skal markere
sig som dem, der kan rumme progressive initiativer og idéer,
der ellers ikke ville kunne få plads til at vokse i samfundet.
Internationalt spillested
1000Fryds ambition er fortsat at være ”first mover” og at
kunne præsentere et bredt orienteret program med toneangivende bands indenfor deres genrer, såvel som morgendagens
store navne. 1000Fryd vil medvirke til at udfordre publikum på
deres musikforståelse, og tør satse på det nye og genre-definerende musik.

VISION

PLATFORM FOR
LOKALE KUNSTNERE
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MANGFOLDIG
MODKULTUR

Platform for lokale kunstnere
1000Fryd er i dag base for en række udøvende kunstnere inden
for både musik og billedkunst. Gennem tiden har 1000Fryd
også været springbræt for bl.a. organizers og lydteknikere.
Fremover kommer 1000Fryd til at fokusere endnu mere på sin
rolle som en platform, hvor kreative sjæle kan udvikle sig.

BRUGERSTYRE OG BASISDEMOKRATI
Brugerstyret er grundlaget for 1000Fryd, og det der gør huset
helt unikt: 1000Fryd er et deltagende fællesskab, hvor man kan
mere end bare at være frivillig - man kan selv skabe aktiviteter.

ÅRSMØDET er den højeste
myndinghed, som behandler
regnskab, budget og valg
STORMØDERNE er den
højeste myndighed mellem
årsmøderne

1000Fryd har et smidigt brugerdemokrati, der gør det muligt at
tage store beslutninger i fællesskab og mindre beslutninger i
arbejdsgrupper.
Årsmødet behandler alt af større vigtighed for hele foreningen
- herunder årsregnskab, budget og personvalg.
Stormøderne afholdes jævnligt, mindst én gang i kvartalet, og
er hvor større fælles beslutninger i huset træffes.

BESTYREREN ansættes af
årsmødet, og står for den
daglige økonomiske drift

Mandagsmøderne koordinerer husets daglige aktiviteter mellem aktivisterne, grupperne og bestyreren.
MANDAGSMØDERNE er
koordinerende, og højeste
myndighed mellem stormøder

Grupperne står for aktiviteterne. Lige nu er der fem grupper i
huset: bar-, booking-, folkekøkken-, film- og PR-gruppen.
Bestyrelsen forhandler og indgår aftaler på vegne af foreningen, i det omfang års- og stormøder giver kompetence til.
Bestyreren forestår den daglige økonomiske ledelse, og skal
henholde sig til års- og stormøders udstukne rammer.

BESTYRELSEN tegner
foreningen og forhandler på
vegne af års- og stormøderne
GRUPPERNE arbejder med
den daglige drift af husets
aktiviteter
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KULTURELLE AKTIVITETER
ØVELOKALE OG
LYDSTUDIE

Husets brugerværksteder inkluderer øvelokale og lydstudie,
atalier for kunstnere samt et værksted. Her udfolder foreningens medlemmer sig både kreativt og praktisk, og lejlighedsvist får resten af huset også glæde af deres kreativitet, når det
fx holdes koncerter med bands fra øvelokalet på plakaten.

ATALIER FOR
KUNSTNERE

Bogcaféen har direkte indgang fra Kattesundet. Denne del af
huset er en lille oase for dem, der er mere til kaffe og dagens
avis end bordfodbold og punkmusik. Lokalet bruges desuden
til intimkoncerter og foredrag. Det er også her man finder
husets egen lille biograf, hvor filmklubben hygger sig med film
og dokumentarer.

SPILLESTED
FORENINGEN
TUSINDFRYD

BOGCAFÉ OG
FILMKLUB
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CAFÉ OG VEGANSK
FOLKEKØKKEN

VÆRKSTED

Caféen er i dagligdagen husets ansigt udadtil. Det er som
regel her nye aktivister første gang stifter bekendtskab med
1000Fryd. Caféen har et bredt udvalg af drikkevarer, sandwich
og lidt til den søde tand. Caféen har også bl.a. bordfodbold og
brætspil. Hver tirsdag afholdes traditionen tro vegansk folkekøkken, hvor et hold hårdt prøvede aktivister laver billig mad
til op mod 50 gæster.
Et par gange om ugen forvandler 1000Fryds lille café sig til et
uforudsigeligt spillested. Uforudsigeligt, fordi der præsenteres
alt lige fra mongolsk strubesang til brutal metal, såvel som singer-songwritere. Ud over at præsentere alsidig kultur fra hele
verden, fungerer scenen også som platform og springbræt for
undergrundens helte, der måske bliver morgendagens stjerner.
1000Fryd har i årevis været et vigtigt spillested for den alternative musik, og lejlighedsvist har spillestedet også præsenteret
musik uden for husets velkendte rammer, ved festivaler og
andre events.

