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: Per Norstrøm, Kristin Lundby, Stein Tore Sorthe, Jorunn Bøe, Rune Holbek
: Anne Tone Hageland

Referat fra møte i faggruppa for kultur i Agder 7/1-2014
SAKSLISTE
1/2014 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Enstemmig godkjent
2/2014 – Godkjenning av referat fra møtet 11/12-2013
Vedtak:
Merknad til punktet vedr Harald Solberg
Flere enn Kristiansand som har kunstneratelierer
Referatet forøvrig enstemmig godkjent
3/2014 - Årlig fagkonferanse
Vi ønsker å lage en årlig konferanse som spiller rundt regionplanen
Tidspunkt: Diskuteres med aktuelle samarbeidspartnere
Tema:
Kildenkonferansen - kultur og innovasjon
Todagers samling, opprette en styringsgruppe
Oppfølging: Per tar kontakt med Kilden for videre oppfølging
Per tar kontakt med NOKU om de kan tenke seg å legge årskonferansen sin til
Kildenkonferansen. Stein Tore snakker med Cultiva vedr mulig støtte til konferansen.
Jorunn lager et notat vedr viktigheten av kulturkompetanse i kommunene.
4/2014 - oppfølging av temaområdene
Diskusjon rundt temaområdene
Disse temaene behandles på følgende måte:
- kunstfeltet 14/2
- idrett 28/2
- frivillighet 28/2
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND S
Besøksadresse:
Tordenskjoldsgate 65

Sentral E-postadresse:
postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
38 07 45 66
38 07 45 01
960 895 827
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- internasjonalt arbeid 28/2
Vi inviterer Lisbeth Iversen til å snakke om frivillighet som en del av samfunnsaktørrollen til
neste møte. Kristin Lundby følger opp dette.
Tema: Utvikling av en helhetlig kulturstrategi som vektlegger et bredt engasjement og
frivillighet.
Diskusjon rundt oppbygging av strategisk notat
Kulturinstitusjonene - forventning til hvilken rolle de skal spille i landsdelen
Talentutvikling - idrett, kultur etc.
UiA - rolle i utvikling av kultursektoren i landsdelen
(Kulturteknisk) kompetansedeling
Frivillig sektor - oversikt over kompetanse i landsdelen som kan deles med flere
Etter- og videreutdanning av kulturskolelærere
Innovasjon i kulturlivet - Kilden til kulturutvikling
Mangler vi kompetente miljø eller bygningsmasse i landsdelen?
UNESCO - verdensarv - uthavnene
DKS - det viktigste kulturtiltaket i landsdelen
Styrke koblingen mellom DKS, kunst - og kulturinstitusjonene
Sterkere samarbeid over fylkesgrensa ved DKS turneene

Liste opp de tingene vi er ledende på nasjonalt
Hvordan bruke kulturen for å skape et godt hverdagsliv?
Et senter for kunstnere i landsdelen
Særpreg for byene i landsdelen
Risør - design
Tvedestrand - bokbyen
Arendal - musikk
Grimstad - forfattere
Lillesand Kristiansand - landsdelens kulturhovedstad
Mandal - kunster byen
Farsund - kaperfestivalen
Flekkefjord - hollenderbyen

Med vennlig hilsen

Rune Holbek

