4.
Ansøgning Kultur for en Tudse (2009-59532)
INDSTILLING OG Beslutning
Kulturudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,
1.
at Lokaludvalget beslutter at bevilge 30.000 kr. som underskudsgaranti til Kultur
for en Tudse.
2.
at de 30.000 kr. bevilges af rammebeløbet under puljemidlerne.
Problemstilling
Karens Minde Kulturhus, Børnekulturstedet Karens Minde, Sydhavnens Bibliotek, fritidshjem og
institutioner fra lokalområdet samt frivillige lokale beboere søger Lokaludvalget om støtte til
afholdelsen af det tilbagevendende arrangement ’Kultur for en Tudse’.
Temaet for dette års ’Kultur for en Tudse’ er ’Kulturen ud i naturen/naturen ind i kulturen’.
Festivalen varer i 3 dage, og afholdes i uge 35 ved Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen og i de
grønne områder omkring kulturhuset.
Kultur for en Tudse er en årligt tilbagevendende børnekulturfestival i Københavns Sydhavn som i
2008 blev besøgt af mere end 1800 børn. Derudover kommer der også en del forældre. Traditionen
har eksisteret siden 1992 og målet er at give Kgs. Enghaves lokale børn og forældre kulturelle
oplevelser, i sær til dem der ikke har midlerne til det i dagligdagen. Festivalen skaber rammerne for,
at lokale børn og voksne, på tværs af samfundslag og etnicitet, kan mødes omkring kulturelle
arrangementer af høj kvalitet.
I 2009 er temaet for ’Kultur for en Tudse’ ’Kulturen ud i naturen/naturen ind i kulturen’, og der
arbejdes derfor på, at ’Kultur for en Tudse’ kan tilbyde aktiviteter som maleri på marken, land art,
træklatring, hulebygning og keramik under åben himmel.’Kultur for en Tudse’ vil blandt andet byde
på musikalske formiddagsarrangementer for de mindste, børneteaterforestillinger for de lidt større,
familieteater for både børn og voksne, arrangementer for hele familien og kreative workshops, hvor
børnenes egen kreativitet udfordres.
Der er søgt støtte hos Københavns Kommunes Vi KBH’er Pulje.
Arrangørerne bidrager selv med lokaler og arbejdstimer i forbindelse med planlægning og afvikling.
Derudover deltager frivillige fra lokalområdet i planlægning og afvikling.
Arrangørerne søger Kgs. Enghave Lokaludvalg om et beløb på 83.300 kr.
Løsning
Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, som indstiller at der bevilges kr. 30.000 som
underskudsgaranti, idet det er dette beløb der er afsat i det årlige rammebeløb under puljemidlerne.
Da Lokaludvalget med beklagelse ikke var beslutningsdygtigt på Lokaludvalgsmødet d. 14. maj
2009, kunne indstillingen ikke godkendes, men ved en vejledende afstemning, stemte 11 for og ingen
imod.
Økonomi
Såfremt Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at støtte ansøger, kan pengene bevilges af
lokaludvalgets rammebeløb fra den pulje, der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter.
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