Kulturnat Aalborg

Referat 25 Sep.
Ordstyre & Referat: Henriette Rise
1: Quick opsamling fra sidste møde.
- Der var nye ansigter til mødet - disse blev kort informeret om hvad der blev besluttet på sidste møde - For uddybelse heraf,
se venligst referat fra 12. September.
2: Orientering fra ansvarsholdere:
• Økonomi - Rise
Der afsendes ansøgning om finansielle midler til Aalborg kommune - jf. førnævnte overskudsmidler fra tidligere forening. Som
udgangspunkt er der ingen økonomi i Kulturnat Aalborg, og findes disse pludseligt går disse til fælles promovering af
“Natten”. - Der findes en løsning på bank - konti etc. dette i forbindelse med næstformanden for KulturnatAalborg, Sigrid. Rise
• Event til deling på de sociale medier - Rise
Der er oprettet en event på KulturnatAalborg’s facebook side: www.facebook.com/KulturnatAalborg der opfordres til at man
deler denne med sit netværk - invitere disse til eventen med videre. - Luchessi nævner at man, når flyeren er endelig kan slå
denne op på sin status da det skaber mer værdi på Facebook.
Web opdateres løbende.
• Status: Mad og drikke - Julie & Luchessi
Julie var ikke deltagende på mødet - dog afmeldt. Hun sidder pt. med en kaffe bod på hånden - og forsøger at rykke andre
interessanter ind.
Luchessi har lavet en aftale med Platform4 der gerne vil levere mad til alle kulturaktørene - dette kræver blot at vi ved ca.
hvor mange udøvende kræfter der er den 11. Oktober. Til gængæld nævnes P4 selvfølgelig som støtte til Kulturnat Aalborg
jf. program.
AC- K+K Forsøger at få fat i en pandekage vogn.
• Status: Olietønder - Michelle
Der kan fra hendes side fremskaffes 3. olietønder. Det besluttes på mødet af disse står foran hvert “hus” - 1. På Om-Form,
en på VAERK9000 samt en foran Byens Rum.
• Enggaard - og åbning af rute mellem VAERK9000 og Om-Form - Om-form / Lotte K+K
Det bekræftes af Lotte at der er givet tilsagn fra Enggaard (Til Jannie / Om-Form) om at åbne ruten mellem VAERK9000 og
Om-Form.
• “Ruten”
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Er lagt op i billed version på såvel hjemmeside samt facebook. - Der skal dog tilføjes eksterne gallerier og evt. cafe væxt Dette opdateres efter endelig deadline den 1. Oktober. af Henriette Rise
• Status: Lyskæder. - Eva mf.
Det har endnu ikke været muligt at indsamle, finde mm. lyskæder til formålet. Evar fortæller at der dog er indgået aftale med
beredsskabsstyrelsen jf. brug af åben ild på pladsen. Her nævnes fakler som en mulighed etc. Beredskabet har indviliget i at
afsætte 3 “brand vagter” frit på aftenen, som kontrolere såvel olietønder m.v. - Der ønskes at dette bekræftes på skrift, og er
Super!.
• Flyers udspil - Lars
Flyers til natten er næsten færdig. Når denne er endelig lægges den op på såvel hjemmeside samt facebook - dette til såvel
deling samt print. Ergo kan hver kunstner - gruppe - organisation og andre, frit printe disse og uddele. Der bliver foreslået at
man laver en “Tack” liste, hvorpå man kan skrive de steder hvorpå man har fysisk med flyer gjordt opmærksom på “Natten”,
så ikke to organisationer tacker de samme. Vi forsøger at brede resourcerne.
• Andet.
- Alt blev taget løbende under ovenstående punkter.

3: Nye deltagere/medaktører.
• Dunkelfolket - Er endeligt bestemt.
• Evt. Cafe Væxt - Mangler endelig svar.
• Touch of Africa - Får en endelig tilbagemelding senest den 1. Oktober.
• Andre? - Der er ytret interesse fra Frederik A (Trekanten) - Kontakten er Lottes. Denne mangler endelig
verification. Senest den 1. Okt.
4: Program: (det store puslespil)
• Status: Mangler information fra aktørene - Jer allesammen.
• Deadline: 1. Oktober.
• Indhold:
• De enkelte aktøre / Grupper skal udforme og sende et kort oplæg vedrørende deres arrangement.
• Beskrivelse af deres bidrag til Kulturnatten
• Billedmateriale - Links - etc.
• Ovenstående sendes til: KulturnatAalborg@gmail.com - hvorefter de kan programlægges, samt lægges på
hjemmesiden, Fb etc.
Der blev under punkt 4. informeret om udfordringen jf. manglende info fra de forskellige grupper. Der blev besluttet at endelig
tilbagemelding fra de enkelte grupper / Aktøre skal være KulturnatAalborg@gmail.com i henne senest den 1. Oktober.
Kulturnat Aalborg er et udstillingsvindue, der giver kulturaktøre og kunstnere mulighed for at promovere sig selv og sin kunst,
og kvit og frit få omtale i såvel sociale samt skrevne medier. Endvidere er programmet end mulighed for at nå ud til et
bredere publikum og synliggøre sit projekt på natten. Det er eget ansvar at bruge denne mulighed, og derfor bidende
nødvendigt at afsende sin beskrivelse samt billedmateriale inden deadline den 1. Oktober, så materialet kan blive
gennemarbejdet og sat ordentligt og skarpt sammen, og komme ud.
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- Program lægningen kan endvidere ikke tage sin form før end det vides hvornår på natten etc. de enkelte aktøre ønsker /
forventer at være tilgængelige for offentligheden.

5: Pressehåndtering:
• Der Nedsættes et Pr. udvalg: Rise - Lotte - Else og hvis andre har interesse i dette.
Der var ingen andre interesserede i den pressemæssige del af arbejdet. Henriette Rise - Lotte og Else er herved det
bestående Pr. udvalg for Kulturnat Aalborg.
• Møde dato - Det er vigtigt at vinklen er præcis og strengent.
Der aftales at pr. udvalget mødes på VAERK9000 Mandag den 30. September klokken 17.00
• Udsendelse af pressemateriale samt meddelelse varetages af den nedsatte pr. gruppe jf. dags dato.
Der kommer en opfølgning og information til næste planlægningsmøde, fra Pr. udvalget.
6: Scenebygning hos Byens Rum
• Hvem påtager sig ansvaret?
Der besluttes, i samråd med korene der hovedsageligt skal benytte byens rum, at der ikke er behov for at have et decideret
scenisk område. Ideen er jo netop at fusionere, og for korene er dette en værdi der ligger i at bryde med vante rammer.
Ordet er : “Keep it Simple”
• Lys
Der tales om at det er muligt at de forskellige kor benytter sig af flytbare arbejdslamper, for netop at give nogle rå efekter i
det store rum. Der er ikke behov, eller resourcer, til et decideret scenisk lys.
• Pladsfordeling sker når aktørerne har meldt ind med beskrivelser. Ergo. senest 1. Oktober.
Den endelige deadline for såvel tilmelding, samt repræsentation i programmet fastlægges som værende den 1. Oktober. Det
aftales endvidere at man via. det indsendte materiale (Specielt for kor delen) skriver sine Ønsker, og dernæst fordeles der
plads med Topstyrring fra Kulturnat Aalborg’s side af.

7: OPRYDNING!!! på området:
• Før natten
VAERK9000 og K+K samt Om-Form har alle arbejdsdag søndag den 6. Oktober - og stikker derved hovederne sammen.
• Efter natten
Hver aktør, gruppe med andet, tager ansvar for det område de har benyttet. Det besluttes at aktørene samt andre
medvirkende i “Nattens” tilstedeblivelse, møder ind klokken 12.00 den 7 Oktober, og i fælles flok får vi pladsen til at se ud
som den gjorde før vi indtog denne.
• Ansvarsfordeling.
Der er under mødet blevet fordelt ansvar løbende.
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8: Fordeling af opgaver – TO-DO-LISTE
• Det væsentligste pt. er at hver gruppe tager sit ansvar og indsender materiale, så vi kan begynde at promote
projektet.
9: Andet
• Der udsendes referat Luchessi
• Der udsendes ligeledes retningslinier for hvad der skal indsendes før deadline den 1. Okt.
• Er der indvendinger til eventen eller hjemmesiden, så skriver man forslag til KulturnatAalborg@gmail.com
• Siderne man kan holde sig opdateret via er:
www.KulturnatAalborg.com
www.Facebook.com/KulturnatAalborg
Inkluderes i beskrivelsen af sit projekt:
• Hvor mange gange (Eksempelvis 3 gange kor / Teater forestillinger/ Event etc. )
• Varighed af arrangementet
• Ønsker om tidspunkt.
• Hvor ønsker man at være (Hvis man ikke har et ønske, bliver man tilkendt en plads den 1. Okt. )
Efter tilbagemeldelserne den 1. Oktober, udformes det endelige program. Det er klart at der, såvidt muligt, vil blive taget
hensyn til de enkeltes ønsker, dog skal vi have det store puslespil til at gå op.
10: Dato og tid for næste møde.
Næste planlægningsmøde foregår på VAERK9000 Onsdag den 2. Oktober klokken 20.00. Kulturnat Aalborg ser gerne at
man forsøger at sende en repræsentant fra sin gruppe organisation mv.

Mødet startede klokken ca. 20.10 og blev afsluttet 21.25

