Bilag 5: Oversigt over afholdte inddragende aktiviteter
Hvornår
4. juli 2017

Hvor
Studenterhuset

Hvem
En bred skare af aktører fra det lokale
rytmiske musikliv

2. møde om
kommissorium

7. september
2017

Danmarksgade 17

En bred skare af aktører fra det lokale
rytmiske musikliv

Godkendelse af
kommissorium
Workshop 1

25. oktober
2017
23, november
2017

Borgmesterens
Forvaltning
Platform 4

Sundheds- og Kulturudvalget

Workshop 2

24. november
2017

Platform 4

Arrangørerne

Workshop 3

18. december
2017
7. februar 2018

Baghuset

Musikerne

AKKC

Bredt inviteret ud blandt arrangører,
musikere, børnekulturelt netværk og
uddannelsesinstitutioner.

1. møde om
kommissorium

Workshop 5

Musikerne

Hvorfor
At sikre projektets forankring i
miljøet og skærpe kommissoriets
ordlyd
At sikre projektets forankring i
miljøet og skærpe kommissoriets
ordlyd
Politisk godkendelse af
kommissoriet
At få svar på spørgsmålene:
”hvordan det er at være musiker i
Aalborg Kommune?” og ”Hvor er
styrkerne og svaghederne i
kommunens musikmiljø set fra jer
som udøvende musikeres stol?”
At få svar på spørgsmålene:
”hvordan det er at være arrangør i
Aalborg Kommune?” og ”Hvor er
styrkerne og svaghederne i
kommunens musikmiljø set fra jer
som arrangørers stol?”
Samme som ved ”workshop 1”
At få svar på spørgsmålet
”Hvordan passer udbuddet af
rytmiske musiktilbud til børn og
børnefamilier til den befolkningsudvikling?” og at der blev
udarbejdet en række forslag til,
hvilke initiativer, der kan igangsæt-

Workshop 6

15. februar
2018

Studenterhuset

Bredt inviteret ud blandt arrangører,
musikere, branchefolk og
uddannelsesinstitutioner.

Workshop 4

26. februar
2018

Skråen

En udvalgt gruppe bestående af
repræsentanter for erhvervsliv
uddannelsesmiljø og turistbranchen.

Status på processen

Borgmesterens
Forvaltning
Aarhus

Sundheds- og Kulturudvalget

Inspirationstur til Aarhus

28. februar
2018
8. marts 2018

Afsluttende konference

16. april 2017

Studenterhuset

Styregruppen, arbejdsgruppen og
deltagerkredsen fra de 2 møder om
kommissoriet.
Politikere, arrangører, musikere,
kulturlederkredsen, branchefolk og
uddannelsesinstitutioner

tes for at styrke de musikalske
tilbud til børn og børnefamilier.
At komme med konkrete forslag til
hvorledes vi kan styrke rådgivning
og sikre at der er de rigtige
rammer både fysisk og mentalt for
at styrke den kunstneriske
udvikling, rådgive musikere i
forhold til karriereplanlægning,
styrke udviklingen af det
entreprenante mind set og sikre et
øget fokus på fundraising, både i
forhold til musikere, arrangører og
potentielle iværksættere.
At få svar på spørgsmålene ”Kan vi
bruge det rytmiske musikmiljø i
den nye fortælling om Aalborg
Kommune?, hvordan er
vurderingen af kvaliteten af det
lokale musikliv i forhold til, at
kommune og erhvervsliv kan
profilere sig på det?”
At give det nye Sundheds- og
Kulturudvalg status på arbejdet.
At søge inspiration af og
information om Promus,
Lydhavnen, Institut for X og ROSA
At sikre præsentere og drøfte
udkastet til strategi/handlingsplan
for at udvikle om skærpe denne.

