Kære Kulturaktører / foreninger i Syddjurs Kommune
Ebeltoft den 26 maj 2013

SPOT PÅ KULTUREN - et anderledes valgmøde i november 2013.
Vil I medvirke til at skabe endnu bedre vilkår for kulturlivet i Syddjurs Kommune?
BLIS har hermed fornøjelsen at indbyde en bred gruppe af Kommunens kulturaktører til medvirken i et
offentligt arrangement – SPOT PÅ KULTUREN 2013 - om den fremtidige kulturpolitik i Syddjurs
Kommune. For at sikre et solidt grundlag for en kvalificeret og udbytterig politisk debat, beder vi
hermed - i lighed med vores arrangement i 2009 – om jeres hjælp til og opbakning om initiativet.
Arrangementet afholdes i Teatersalen på Rønde Højskole torsdag den 14. november 2013 kl. 1900 - 2300.

Syddjurs Kommune er karakteriseret ved et bredt spektrum af kulturelle foreninger og institutioner og
ved et stort folkeligt engagement i aktiviteterne, et forhold som bl.a. Kommunens bosætningsstrategi
bygger på. Med afsæt i borgernes brede interesse for kulturarven, kunsten, kulturen og den daglige
livsudfoldelse i bredeste forstand, vil vi gerne udfordre politikerne. Vi vil sætte både visioner, konkrete
planer og ikke mindst aktuelle problemer og muligheder inden for kulturområdet til debat.
BLIS er projektholder og står for tilrettelæggelse og økonomi. Vi lægger op til et utraditionelt
arrangement, som i sin form vil adskille sig meget fra et traditionelt vælgermøde. Aftenen tænkes
krydret med kulturelle og kulinariske indslag, men først og fremmest en veltilrettelagt debat med stærkt
fokus på, hvad der skal til, for at kulturområdet kan blomstre og videreudvikles.
Alle politiske partier har allerede nu givet tilsagn om deltagelse, og vi er i fuld gang med at forberede
arrangementet. Det er her, I kommer ind i billedet, og vi beder jer venligst svare på tre spørgsmål:
1. Vil I bakke arrangementet op og stå som ”sponsor” i markedsføringen (det er omkostningsfrit), dvs. må
vi skrive jeres forenings navn på indbydelsen?
2. Oplys venligst de to vigtigste forhold vedrørende kulturens overordnede betingelser, som I mener bør
ændres, eller skal til, for at forbedre mulighederne for kulturlivets udfoldelse i Syddjurs?
3. Oplys venligst i meget kort form mindst to og højst fire konkrete ting, som set fra jeres synsvinkel er
positivt / et problem/begrænsende for udfoldelsen af netop de kulturopgaver i arbejder med?
I vil naturligvis senere blive orienteret om det endelig program, scenografi og de temaer debatten vil tage afsæt i.
Undertegnede, der er formand for BLIS, er kontaktperson og besvarer gerne evt. spørgsmål.
Vi skal bruge jeres svar senest 17. juni 2013. Send venligst en mail hg@blis.dk til mig med kort svar på de
stillede spørgsmål.
Nedenstående 40foreninger er inviteret. Vi hører gerne om andre foreninger, der ønsker at være med.
DaMuCo, Ebelfestivalen, Ebeltoft Filmklub, Ebeltoft Jazzklub, Ebeltoft Kunstforening, Europæiske Filmhøjskole, Fatamorgana Dramaskole, Foreningen Kom-Bi, Foreningen Kultur Syddjurs,
Kulturministeriet, Kunstens Venner Djursland, Kunstforeningen Paletten, Ny Malt, Professionelle Kunstnere i Syddjurs, Rønde amatørteater, Rønde kunstforening, Syddjurs Billedskole, Syddjurs Egnsteater,
Syddjurs Musikskole, Syddjurs Teaterforening, Åben Vand, Rønde Højskole, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Højskolen på Kalø, Syddjurs Seniororkester, Ebeltoft Harmonikaspillere, Glasmuseets venner,
Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn, Balle Borgerforening, Borgerforeningen Mols, Grønfeld Bylaug, Hyllested Beboerforening, Kolind Borgerforening, Nimtofte Håndværker, handels- og
borgerforening, Rodskov Eskerod beboerforening, Rostved Beboerforening, Thorsager Bylaug, Tirstrup og omegns Borgerforening, Vrinners Beboerforening, Ugelbølle landsbyråd.

FORMAND HANS GRØN
MAIL: hg@blis.dk

