AKKS’ handlingsplan for 2018-19

I 2018-19 prioriteres følgende indsatser i forlængelse af AKKS´ kulturpolitiske strategi:


Opsøgende kulturpolitisk arbejde



Facilitering af processen mod en ny samarbejdsstruktur for amatørmusikken og eventuelle
konsekvenser heraf for AKKS



Rekruttering af nye medlemmer og samarbejdspartnere



Deltagelse i kulturmøder og folkemøder



Det europæiske arbejde via AMATEO og Arts Take Part projektet



Udvikling og fundraising af 1-2 projekter.

Den kulturpolitiske indsats
Den kulturpolitiske indsats vil være rettet mod at synliggøre amatørkulturen overfor ministre og
kulturordførere. Derudover vil der fortsat være fokus på at følge udviklingen i de midler, der
tilføres området via Statens Kunstfond, fra udlodningsmidlernes Tipsaktstykke, via DUF – Dansk
Ungdoms Fællesråd, via Folkeoplysningsloven og via anden relevant statslig lovgivning samt fra
kommuner og regioner.
Rekruttering af nye medlemmer og samarbejdspartnere
For at styrke AKKS, vil der i 2018-19 igen være fokus på at rekruttere nye medlemmer til samrådet
i et samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet. Derudover vil der være fokus på at fortsætte
og udbygge samarbejdet med DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed samt
amatørkulturens øvrige aktører.
Projekter 2018-19:
I forlængelse af den kulturpolitiske strategi, skal følgende projekter foreløbigt gennemføres i
2018/19:
Folkemødet på Bornholm 2018 - i samarbejde med DAOS – Dansk Amatør Orkester Samvirke
afholdes en debat om amatørmusikkens fremtid.
Kulturmødet på Mors 2017 - i samarbejde med DATS uddeles Con Amore Kulturpris 2017.
Forskningsoversigten ”Mod mere viden om amatørmusikken” – færdiggøres og offentliggøres og
der afholdes en konference ”Mod nye veje for amatørmusikken”, hvor rapporten præsenteres den
29. september 2018.
AKKS
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd
Farvergade 27 A, 2.
1463 København K
akks@akks.dk
Tlf. 24624624

Projektet Samarbejde, der har fokus på muligheden for at finde en fælles samarbejdsstruktur for
amatørmusikken fuldføres og der afholdes bl.a. stormøde den 30. september.
Projektet Samling, der er et pilotprojekt der skal udvikle en metode til at indsamle data om
amatørmusikken gennemføres.
Hvis der dertil opnås tilskud til et eller flere nye projekter, vil de blive iværksat efter 1. januar 2019.
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