INVITATION TIL KONFERENCE
OM UDVIKLINGEN AF DEN RYTMISKE
MUSIK I AALBORG KOMMUNE

Mandag den 16. april kl 14-17
på Studenterhuset

Kære musikinteresserede
Vi har gennem de seneste måneder forsøgt at samle og bearbejde alle de
mange udsagn og gode idéer musikmiljøets mange aktører er kommet med i
forbindelse med de afholdte workshops.
Nu er tiden kommet til at præsentere et forslag til en strategi for udviklingen
af det rytmiske musikmiljø i kommune. Derfor inviterer vi til en konference
for at få jeres sidste indspark med, inden den skal behandles politisk.
Del endelig invitation med dine medarbejdere og kolleger, dine samarbejdspartnere, din bestyrelse mv.
Med venlig hilsen
Styregruppen

Konference
Moderator/konferencier
Konferencen styres af den lokale samfundsforsker,
kulturinteresserede og musiker Johannes Andersen, der
med kyndig hånd styrer slagets gang.

Program
14.00-14.15

Velkomst ved rådmand Mads Sølver Pedersen
Præsentation af forslag til strategi for den rytmiske musik i
Aalborg Kommune ved Kulturchef og Formand for styregruppen Lis Rom Andersen

14.15-14.45

Nye målgrupper og publikumsudvikling
Hvordan kan det rytmiske musikmiljø i Aalborg Kommune
arbejde målrettet med publikumsudvikling og nye målgrupper?
Inspirationsoplæg ved Gunnar Madsen (ROSA—Dansk Rock
Samråd)
Debat mellem panel og sal.
Panel: Peter Møller Madsen (Nibe Festival og medlem af
styregruppen), Gunnar Madsen (ROSA) og Nuuradiin Hussein
(næstformand i Sundheds– og Kulturudvalget)

14.45-15.15

Styrkelse af produktionsmiljøet
Hvordan kan vi understøtte og styrke det kreative,
skabende og producerende musikmiljø i kommunen, hvilke
nye faciliteter og/eller indsatser skal der til og hvordan kan vi
gøre det på vores måde?
Inspirationsoplæg ved Jesper Mardahl (daglig leder
Promus—Produktionscentret for rytmisk musik i Aarhus)
Debat mellem panel og sal.
Panellet består af: Mads Mulvad (Studenterhuset og medlem
af styregruppen), Jesper Mardahl (Promus), Esben Elvstrøm
(Det Jyske Musikkonservatorium) og Sofie Nielsen
”Tone” (musiker).

15.15-15.45

Øget dialog og samarbejde

Hvordan understøtter vi et øget strategisk samarbejde , der
understøtter udviklingen i det rytmiske musikmiljø i Aalborg
Kommune?
Inspirationsoplæg oplæg ved Jesper Krüger
(Organisationsleder for ORA—Organisationen af rytmiske
amatørmusikere og medlem af Københavns Musikudvalg)
Debat mellem panel og sal.
Panellet består af: Anna Marie Olesen (Den Rytmiske i
Nordkraft og medlem af styregruppen), Jesper Krüger (ORA og
Københavns Musikudvalg) og Mads Sølver Pedersen (Sundheds–
og Kulturrådmand Aalborg Kommune)

15.45-16.00

Pause

16.00-16.25

Hovedoplæg ved Esben Danielsen (Direktør i Lokale og
Anlægsfonden samt medlem af statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik samt tidligere Udviklingsdirektør i
Roskilde Festival)

Hvad er betydningen af et rigt og mangfoldigt rytmisk musikliv
og hvilken betydning har det for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik, at en kommune har en strategi og en
retning?

16.25-16.50

Afsluttende debat mellem panel og sal.
Panellet består af: Esben Danielsen (Lokale og Anlægsfonden
og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik ), Gunnar
Madsen (ROSA) og repræsentanter fra styregruppen.

16.50-17.00

Afrunding og tak for i dag ved Lis Rom Andersen

Tilmelding dig via linket her:
https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/108/it-HI8UIQXA,14478,21807/

