Referat fra Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Den 12.juni 2019, kl. 17.00- ca.18.45
Mødested: Musikskolen, ”udsigten”
Afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden samt
godkendelse af referat fra
marts-mødet
2. Meddelelser/siden sidst og
opfølgning
Herunder:
- Status vedr. dialogmødet med
kultur-og fritidsudvalget den 12.aug
16-17(dagsorden, fordeling af
punkter)
-Udvikling i sagen vedr. Tattoo jfr.
Lars´s mail. Skal vi gøre noget pt.?
- Sangen forener (2020) ansøgning
om midler er sendt og vi afventer
svar.
- Opera på grænsen i 2020
(uropførelse af ny opera); Skønne
toner i Tinglev i august

3. Status og handlingsplan for
musiklivet i kommunen
- ingen bemærkninger fra høring i
musikrådet
-kommunens forvaltning har en
”mand” med.(Charlotte Helt)
- i gang med en pilotfase, fordele
opgaver til sommerperioden, så vi
får en prøveudfyldelse for nogle få
orkestre/kor.

Edna (arbejde med Musikskolen). Lars var med ved
afslutningen af mødet
Referat: Ole
Dagsorden og referatet godkendt.

-

Dagsorden til mødet dialogmødet med kultur-og
fritidsområdet blev gennemgået.
Møde den 12.august kl.16. Peter og Michael er forhindret
på grund af arbejde.
Ole, Karen Hanne, Torben, Lars og Edna påregnes at
deltage. Ole giver besked til kommunen.
Husk Mortens oprindelige redegørelse vedr. Aabenraa Live.
Handlingsplanpunktet til mødet: Ole lægger op.
Nygadekomplekset: hvad nu. Ole.
Aabenraa Live: Torben
Fælleskommunale sønderjyske anliggender: Jomfru Fanny –
fra 2021. Saso? Ikke så mange penge forlods, så flere kan
søge ind. Fanny kan jo så skrue ned for skoleprojekterne
for at løbe rundt. Ole lægger op
- Vi havde en længere drøftelse vedr. tattoo og
udviklingen i Aabenraa Ringridning. Enighed om, at
det er en ærgerlig udvikling og pt stå.
- Opera på grænsen: blev ikke drøftet i dybden
Ole havde punktet på, så vi kunne begynde kortlægningen i
et små. Derfor vigtigt at få taget fat på en pilotfase hen
over sommeren, så nogle af os laver en forsøgsmæssig
udfyldelse af det skema, som har været i høring til brug for
kortlægningsfasen.
Det blev aftalt, at vi laver en forsøgsmæssig udfyldelse
(altså en konstrueret udtalelse uden at inddrage eksterne)
således
Karen Hanne: Sønderjysk Folkekor
Michael: Aabenraa skoleorkester
Lars: Aabenraa brass band
Ole: symfoniorkester og eller Honeyballe big band
Deadline: mailes til Ole senest 1 uge inden mødet med
kulturudvalget.

NB husk listningen af foreninger på vores hjemmesiden.
4.
Aabenraa Live
Evt. nyt. Pt ingen udmeldinger om
organisering endnu.

5. Budget/økonomi
Edna orienterer (evt. fra starten af
mødet)
6. EVT.

Enighed om, at vi efterlyser lidt mere information om
organisering og status for forbrug. Hvordan bruges de
forskellige spillesteder? Pt. Er det meste på Gazzværket,
noget i Hallen, et enkelt på Damms Teglgaard. Bredes det
yderligere ud.
Hvem har overblikket? Hvor der jazz-delen og kunne kan
f.eks. lave frokostjazz. Det skal ikke kun være coverbands.
Sprunget over.

Flyglet kalder: 27.oktober næste gang. Nordisk tema.
Kommende punkter:
- Opfølgning på mødet med kulturudvalget
- Igangsætning af handlingsplanen
(kortlægningsfasen)

Næste møde: (tid og sted): 11.september kl.17 på
musikskolen

Underskrift mødedeltagere.

