Referat fra Kulturnat-Møde 19. September 2013. kl. 20.00 Rapsgade 1.

Kulturnat Aalborg

Referat 19. September.
1: Quick opsamling fra sidst
• Quick update fra sidste møde. - Rute, afgrænsning af område, etc. (For uddybelse se referat fra 12. Sep.)
• Ruten lægges op på hjemmesiden hurtigst muligt.
2: Nye Deltagere / Aktøre:
• Kabel Parken er med - De sørger for at der er liv hos dem, og gør det muligt at benytte området i og omkring deres
“hjørne”.
• Art & Poetry - 4 Gallerierier vs. readings. Huides til sidst mod Østre havn.
• Aau Kammerkor. Indviliger i evt. at blive “flyttet rundt” mellem Byens rum - VAERK9000 og Om-Form.
• sotto voce - Barber shop. Indviliger i at fusionere med en frisør - vaerk9000 og flyttes rundt som kammerkoret.
3: Byens Rum
• Byens Rum deltager ikke selv, men stiller deres 85 km2 lokale (1. Sal) til rådighed.
4: Enggaard jf. Åbning af Rute:
• Om-Form der havde opgaven var ikke repræsenteret ved dagens møde. Lotte (K+K) tager kontakt til dem og høre
status.
5: Nyt vedrørende Økonomi:
• Der er taget kontakt til de økonomiske ansvarlige fra sidste Kulturnat. Dog uden tilbagemelding.
• Status er: Uden bank konti at indsætte de eventuelle resterende midler på kan disse ikke udbetales. Skal en ny konti
oprettes skal der underskrifter til fra bestyrelsen af Kulturnat Aalborg. Der ønskes ikke at sættes en privat underskrift i
denne henseende.
• Som alt andet kunst og Kultur starter Kulturnat Aalborg fra scratch. Bliver dette uden økonomi; Ja så er det sådan det
er.
• Findes der mod forventningerne økonomi, øremærkes disse til promovering.
6: Tydeliggørelse af rute.
• Belysning
• Rød Tråd.
Der er blevet diskuteret hvad der bør holde Kulturnats aktøre sammen - skal der være et fælles udtryk jf. tøj badges, eller er forskelligheden det der er unikt ved Kulturnat Aalborg? - Punktet er stadig til debat.
Af forslag til belysning er følgende:
• Cykel lygter til at hænge i hegnet - “Lys Rute der Blinker” for at finde vej i bygge mørket.
• Knæklys: Eva tager kontakt.
• Olie tønder: Michelle
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• Brand myndigheder: Tilladelse jf. åben ild og plads på VAERK.
• Jule kæder og evt. strøm hertil. Enggaard ???
Der blev diskuteret muligheden for at udsmykke foran de respektive bygninger der huser aktøre, evt. via blomster eller andet.
Dette er stadig åbent for forslag. Hvad der karakterisere aktørene på havnen skal også gerne gå igen ved de Gallerier og
andet der høre under natten - eks. Art & Poetry.
7: Mad / Drikke - Pit stop?
• Beviling samt udskænkning søges af de forskellige instanser - Her i:
• Om-Form
• VAERK9000

Knallert øl - Lotte sender link med info.
Julie Cronwald tager kontakt til forskellige instanser såsom pølse / vaffel vogne - kaffe på hjul etc.
8: Hvor er vi jf. Promovering?
• Hver aktør skal sende beskrivelse af deres projekt / indslag / bidrag til natten.
• Billedmateriale
• Evt. Logo og links til egen hjemmeside / Facebook.
Ovenstående sendes til: kulturnataalborg@gmail.com
Der udsendes efterspørgelse på dette til de repræsentanter der var til stede under såvel dagens møde som den 12.
September. Det ønskes at ovenstående er Kulturnat Aalborg i henne indenfor den næste uge.
• Lars Arbejder på en flyer for Kulturnat Aalborg.
• Denne laves i første omgang som en pdf, som de forskellige aktører har mulighed for selv at printe.
• Der blev snakket om at vista print er en mulighed for de enkelte aktører: 1000 flyers for 149 kr. (Virksomheder kan blive
moms fritaget hos dem)
• Der laves en opdateret event til facebook - med billeder fra det gamle / nye Østre havn - Ansvarsområde: Rise.
• Pt. er det de sociale medier der skal sælge Kulturnat Aalborg anno 2013.

9: “To Do” Ansvarsfordeling.
Der blev løbende under mødet uddelt ansvar til de forskellige punkter.
10: Dato og tid for næste møde:
• Onsdag den 25 September klokken 20:00 i Rapsgade 1.
• Der opfordres på det kraftigste til at hver gruppe/organisation sender en repræsentant til de næstkommende møder.
Det gør processen nemmere at håndtere på ordentlig vis.
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Møderesume
Repræsenterede / Fremmødte ved dagens Kulturnat-Møde:
• VAERK9000
• Kultur + Kultur
• Barbershop
• Korona - Bjørn og Mai
• Musicaliber
• Julie Cronwald
• Eva
• Luchessi - All around.
• Amaryllis kammer kor / Aalborg universitet.

Mødet startede klokken 20.05 - og afrundende ca. klokken 21.30. Det var et konstruktivt forholdsvist sammenfattet møde.
Der skal handles, og igen er punktet fremmøde interessant. Der er enorm god opbakning verbalt til kulturnat Aalborg, men
det findes svært at afsætte handle tid fra foreningsliv m.v.
Det bære præg af at være Nordjylland - med en snert af: “Vi ser det lige an først.”
De kræfter der pt. sidder sammen er dog sammenfattet af god konstruktiv energi, med en vilje til at ville lykkes med
projektet.

Referat: Henriette Rise

