
 

  
Møde i planlægningsgruppen – fejring af Bellahøj Fri-
luftscene 

 

Valg af dato 

Der er enighed i planlægningsgruppen om at lægge op til lokaludval-

gene, at fejringen afholdes lørdag den 14. august 2021. 

  

Kommentarer til program 

Planlægningsgruppen udtrykker tilfredshed med programskitsen. 

John Steen har været i dialog med teatergruppen Batida, der stadig in-

teresseret i at deltage i fejringen. John Steen meddeler beslutningen 

om dato til Batida, og giver Jenny besked om, hvad de kan tilbyde.  

Forslag om indslag inden borgmestertaler med optog, der går gennem 

Bellahøjhusene og ender på friluftsscenen. Fx | Gladsaxe Garden, Slag-

kraft eller Mariposa Sambaskole 

Ang. konferencier: Den forholdsvis høje udgift til konferencier er tænkt 

for at have mulighed for at booke en ’kendt’ person (til eksempel, Tho-
mas Buttenschøn, der bor i NV), der både kan binde aktiviteterne på 

scenen sammen og fungere som ’trækplaster’. Men en konferencier-

funktion kan også løses på en anden, billigere måde.  

 

 

Videre planlægning af program 

Planlægningsgruppen kan komme med ønsker til optrædende og sætte 

retningen for arrangementet i forhold til målgruppe, balance mellem 

lange og korte indslag, publikum som deltager kontra tilskuer o.l. Men 

da programlægning af så stort et arrangement er et puslespil i forhold 
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til målgrupper, økonomi m.m., kan Kultur N ikke love at booke specifikke 

navne som planlægningsgruppen måtte ønske. 

Jenny kan kontaktes på mail (H61F@kk.dk) eller telefon (2331 1621) 

med forslag til indslag, frem til lokaludvalgenes møder, den 25. februar. 

 

Corona-hensyn 

Fejringen er rykket til august, efter sommerferien, for at øge chancerne 

for at coronasituationen tillader et udendørsarrangement, der ikke er 

påvirket af forsamlingsforbud, men hvor deltagere kan komme og gå 

frit, som de ønsker. Programmet kan løbende tilpasses corona-situatio-

nen, men der planlægges ikke med store udgifter til hegn og anden co-

ronasikring. Hvis arrangementet mod forventning kræver store ændrin-

ger i forhold til de nuværende skitser til formål/program og økonomi for 

at overholde eventuelle corona-restriktioner til august, foretrækker 

planlægningsgruppen at aflyse arrangementet.  

 

Økonomi 

Planlægningsgruppen lægger op til, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

bidrager med 50.000 kr. og Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg hver bi-

drager med 25.000 kr. 

Jenny vurderer, at budgettet er realistisk, og at det er muligt at fund-

raise de resterende midler, fx via Københavns Kommunes Arrange-

mentspulje eller puljerne til kulturelle aktiviteter på Bellahøj Frilufts-

scene. Kultur N varetager fundraising og kan sende ansøgninger forbi 

planlægningsgruppen, hvis Kultur N ønsker sparring.  

 

Næste møde i planlægningsgruppen 

Næste møde er 18. marts kl. 19, for at give Kultur N tid til at arbejde med 

programmet, efter lokaludvalgenes behandling af en bevilling til fejrin-

gen den 25. februar. 

Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg indkalder til mødet.  
 

 

 


