Kulturnat Aalborg

Dagsorden lavet på stedet:
1: Hvem er med til KulturNatten?
2: Tidspunkt for “Natten”
3: Rute
4: Promovering / Pressemeddelelser.
5: Tema: Fusion
6: Økonomi
7: Ansvarsområder
8: Evaluering
9: Næste møde tidspunkt.

Møde Referat 12. Sep. 2013.
Tidspunkt for afholdelse af møde: 20:00 - Sted: Rapsgade 1. VAERK9000.
1: Hvem er med til Kulturnatten:
Kultur+Kultur sammen med Om-Form:

Kunst på og omkring Kulturfærgen samt vandet.

VAERK9000:

Levendegørelse af Rapsgade 1.

Amnesty International:

Bod / Udstilling.

Korona:

Lys instalation (Har brug for strøm)

9000 Ord:

Poesi AKA. v v & Artbreake - evt. også på Østre havn.

Side by Side:

35 friske korsangere - rytmisk kor, (Har brug for strøm og
et sted at spille)

Aalborg studenter radio:

Promotion før og på dagen.

The Butterfly Brain:

Koncertudstilling med visuel biograf.
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2: Tidspunkt for Natten.
De tilstedeværende besluttede at Kulturnatten bliver afholdt 11. Oktober i tidsrummet: 19:00 - 23:00

3: Ruten
Ruten er ikke 100 % endnu, men vil blive centreret omkring havne basinet + Rapsgade inkl. siloerne ved Østre havn. (Der er
taget kontakt til Engaard)

4: Promovering / Pressemeddelelser:
Der laves som udgangspunkt en Begivendhed/Event på facebook. Denne deler de forskellige aktøre aktivt i eget netværk.
De forskellige aktøre er ligeledes ansvarlige for løbende at promovere deres projekter gennem KulturnatAalborg.com gennem
hele processen. Hver aktør sørger for at der indsendes:
• Beskrivelse af deres Gruppe / Forening / Foretagende
• Beskrivelse af deres bidrag til Kulturnatten
• Billedmateriale - Links - etc.
Ovenstående sendes til: KulturnatAalborg@gmail.com - hvorefter de lægges på hjemmesiden.
Der blev gjort opmærksomhed på værdien i at årets Kulturnat er en lille intim ting - Kvalitet over kvantitet - og igennem Østre
havn er det væsentligt at der sættes fokus på områdets værdi jf:
• Fortid - Nutid og Fremtid. (Arbejder område / Undergrund og kunst & Kultur)
Der skal udarbejdes pressemedelelser. Grundet manglende økonomi er valget blevet at man satser på at promovere
kulturnatten igennem sociale medier, presse, netvæk, og distribution af flyers.

5: Tema: Fusion.
Der blev orienteret omkring de oprindelige tanker for temaet Fusion.

6: Økonomi:
Som udgangspunkt er der nul økonomi. Alle de forskellige aktøre har selv ansvar for at skaffe de midler de har behov for til
udførelse af deres projekt.
Det blev diskuteret om der skulle laves en samlet ansøgning på vegne af KulturnatAalborg - det vil ligeledes blive undersøgt
om der er adgang til nogle af de midler der er tilbage fra den gamle kulturnat.
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7: Ansvarsområder:
Lotte K+K kontakter byens rum - vedrørende lokaler - kan der evt. være adgang til disse?
Dorte tager kontakt til Frederik (Fotograf)
Henriette tager kontakt til Poul (Fotograf)
Om-Form finder ud af om der kan blive åbnet op for vejen mellem Rapsgade og Kulturfærgen. De kontakter Engaard / Hans.
Mail liste udføres af Luchessi - Denne sendes rundt, samt lægges op på hjemmesiden.
Om-Form udarbejder et kort over området.
Lars Svendsen udarbejder grafik til en Flyer.
Pressemeddelelse Henriette Rise.

8: Evaluering:
Det er blevet aftalt at der laves en evaluering den 24 Oktober klokken 20:00 på VAERK9000 i Rapsgade, hvor forløbet samt
endelige resultat evalueres.
Det er ligeledes besluttet at det er vigtigt at forløbet dokumenteres med billeder.

9: Næste møde dato:
Næste møde bliver torsdag den 19. September. Klokken 20.00 i Rapsgade 1. VAERK9000 lægger hus til.

