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Deltakere
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Møtedato
Møtested

: 16.11.2016
: Kristiansand kommune,
rådhuset, Kristiansand

: Rune Holbek
: Anne Tone Hageland, Hege Solli, Stein Tore Sorthe, Linda Sætra, Rune Holbek
: -

Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder - 16.11.2016
SAK
5/2016

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Enstemmig godkjent

6/2016

Godkjenning av referat fra møtet 12.10.2016
Vedtak: Enstemmig godkjent

7/2016

Besøksstrategi v/Siv Hemseth, Vest-Agder fylkeskommune
Se vedlagt presentasjon som ble gjennomgått i møtet.
Kultur og reiseliv henger sammen.
Å utvikle Agder til et godt sted å bo er også viktig for de som bor i landsdelen.
Vedtak: Tatt til orientering

8/2016

Internasjonal strategi v/Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune
Se vedlagte presentasjon som ble gjennomgått i møtet.
Samarbeide med andre aktører i Norge. Eks. Bokbyen forlag.
Vedtak: Tatt til orientering

9/2016

Eventuelt
Oppfølging av tiltak nr. 1 - punkt 2 - nettverkssamling for kulturhusene
Forslag er sendt inn til Anne Tone. Vi inviterer alle kommunene på Agder til
startmøte. Anne Tone sender ut invitasjon til innspill til program. Deretter
utarbeides et program.
Ansvarlig for videre oppfølging: Anne Tone Hageland
Oppfølging av tiltak nr. 2 - talentutvikling
Anne Tone Hageland tar kontakt med Even Lynne for å følge opp hans
forslag/ innspill fra møtet 12.10.2016.
AA og VA har stipendordninger som kan knyttes opp mot talentutviklingen.

Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65

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

Telefon sentralbord:
Telefon intern:
Telefaks:
Foretaksregisteret:

38 07 45 00
+47 38 07 45 66
38 07 45 01
960 895 827
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Cultiva - Jan Erik Tønnessen
Etablering av et regionalt kompetansesenter for scenekunst. Cultiva vil bidra for
å starte opp i 2017. Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder
fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune vil behandle dette våren 2017
med mulig bidrag fra 2018. Cultiva krever positive vedtak hos de tre andre
partene før en kan starte opp.
Det foreligger trolig misforståelse angående rekkefølgen av vedtak før oppstart
av senteret. Jan Erik Tønnessen vil ta saken opp på nytt internt i Cultiva, og
melde tilbake til Stein Tore Sorthe.
Cultiva har hatt møte med Even Lynne og er positive til hans ideer, som ble
presentert for faggruppe kultur den 12.10.2016.
Ansvarlig for videre oppfølging: Anne Tone Hageland og Stein Tore Sorthe
Oppfølging av tiltak nr. 7 - internasjonalt samarbeid
Forprosjekt - utvikle en modell og strategi for hvordan kultursektoren på
Agder bør tilpasses internasjonal samhandling og arbeide systematisk med
inkluderende publikumsutvikling. Dette vil kreve ekstra bemanning og økonomi.
Europeisk kulturhovedstad, 2023 vil være første nye første mulighet om en
ønsker å delta. Vi vil i samarbeid med Kulturrådet arrangere ulike kurs og
seminar om emnet i løpet av vårhalvåret 2017.
Ansvarlig for videre oppfølging: Anne Tone Hageland
Oppfølging av tiltak nr. 9 - etter- og videreutdanning
UiA kan lage kurs om de blir finansiert eksternt. Når det gjelder valg av
tema, vil vi eventuelt komme tilbake til det.

Nye møter:
o 25. januar 2017, kl. 12.00 - Aust-Agder fylkeskommune

Med vennlig hilsen

Rune Holbek
Rådgiver

