08.04.21 Storgruppemøde, Faaborg Kulturnat
Styregruppen og deltagere/aktører møder om indhold og afvikling af kulturnatten 2021
1. Velkomst ved Oliver og info ved styregruppen:
a. ”vi kører elektronisk pga. corona – meld dig til i onlineformularen”.
b. Form på kulturnatten.
c. Afslutning med danseband på torvet. Start kl.22, aktiviteter i Kulturnatten lægges bedst før.
d. Christian om PR.
e. Leif om corona og styregruppearbejdet. Viser tilmeldingsformularen. Nyhedsbrev.
i. Alle accepterer at modtage nyheder fra styregruppen som nyhedsbrev.
f. Adam fremlægger scenerne og deres muligheder, kontaktes for sceneplads.
i. Kommentar: Der er foretaget en undersøgelse, hvor borgere ønsker noget mere liv
på torvet, f.eks. en scene.
1. Kulturnatten har allerede en scene organiseret fra fodboldklubben.
2. Runde med fremlæggelse af arrangementer.
a. Anne Sofie, Bobbleberg. En stand med aktiviteter der åbner horisonten mod forskellige
fællesskaber og fællesskabsmuligheder.
b. Louise Katrine. Tribus Vocem. Ønsker ingen scene, vil gerne optræde evt. i en af
købmandsgårdene, trioen er afhængig af akustik. Vil ikke i klemme på KODA, især i lyset af
at de optræder gratis.
c. Jens Bruntse, Faaborg Musikforening. To koncerter, folkemusikpræget, nøgleharpe.
Smidige ifht. Tidspunkt. Gerne på Bryggergården, hvis den er færdigrenoveret.
d. Ester Rutzou, Beretterakademiet. Fortælling, gerne på en af Øhavsmuseets lokationer.
Måske to fortællere, måske en.
e. Signe, få byen med, grab and go food. Andreas Greves Haikudigte (på tavler ved butikker) i
gaden. Børneteater.
f. Anette, kirken. Åbner kirken, se renoveringen. Evt. noget aktivitet på parkeringspladsen,
musik.
g. Ane, Ungdomsskolen. Et ungespor: Højtlæsning udendørs (med biblioteket?), skate ved
Forum Faaborg. Musik og dans i Ungdomshuset og Falsetten.
h. My, Kultur og fritidsafd. Kommunen. Backup for de unge. Ungdomsarr. På Falsetten.
i. Øhavsmuseet. Ester er velkommen i haven i den gamle gård. Åbner det nye museum på
havnen. Kik ind og snus til det nye. Der er en veranda/terrasse og et shelter, hvor
aktiviteter er velkomne. Arresten holder åbent hus. Optræden med f.eks. musik er
velkommen her.
j. Anne, Faaborg Museum. Fri entre 17-21. Særudstilling med Ulrick Møller er tilgængelig.
Måske et miniatureevent, alt efter restriktioner osv.
k. Ida Marianne, Faaborg Musikforening. Helst spille indendørs.
l. Camilla og Charlotte, biblioteket. Tema Lyd og litteratur. Koncert og litteratur med
Skammens vogn og en vinylcafe med musikquiz. Samarbejde med Ane fra ungdomsskolen
om højtlæsning.
m. Theis, Skitsehandlen. Udstilling med Jes Fomsgaard. Overvejer måske at lave et croix qui
arr.
n. My, Levins Hus. Ingen muligheder for at tage folk ind under restriktionerne. Peek ind croix
qui?

o.
p.
q.
r.

Andreas Greve. 30 Heikodigte ud i butikker en hel uge op til natten.
Børnebilledskolen, to workshops
Galeriet, udstilling.
Anne Pedersen. Billedkunstrådet, om de er inviteret? Kan de bidrage?
i. Det er de ikke. My tager den med til Billedkunstrådet.
s. Vægterne? Minibyen? Veteranjernbanen?
t. Klokketårnets venner har noget til natten. Er i orden og tilmeldt.
3. Evt.
a. Indkommet punkt: Butikker holder åbent. Debatteres. Styregruppen taler med
Handelsstandsforeningen. De må deltage på et moderat niveau, men kulturen er i fokus.
b. Anne Petersen, Faa Museum. En konkurrence, være fælles om, noget der giver omtale.
Theis: Stemple selv-løsning, som Øpasset. Vinde noget spændende, skating for voksne eller
vinde en koncert med Louise Katrines trio?
c. Louise Katrine, hvad med koda?
d. Anette fra kirken: Der er behov for noget mere for børn og evt. børnehaverne. Der er både
noget fra Fortælleakademiet og Børnebilledskolen.
4. Styregruppen samler op.

