Samarbejdsaftale mellem Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Kultur N om
gennemførsel af Kulturdag 2019
Formål
Formålet med denne samarbejdsaftale er at danne rammegrundlag for samarbejde mellem Kultur
N og Brønshøj-Husum Lokaludvalg om gennemførsel af Kulturdag 2019.
Formålet med 2700Kulturdag er, at samle hele bydelen på tværs af alle kvarterer samt forene
lokale aktører og skabe netværk mellem foreninger. Arrangementet skal understøtte
lokaludvalgets vision om at Brønshøj-Husum skal være en sammenhængende, levende, grøn og
sund bydel. Livskvalitet i hverdagen skal være et vilkår for alle, og tryghed, mental og fysisk
sundhed og glæden samt fællesskabet er vigtige forudsætninger.
Det er et afgørende succeskriterium for lokaludvalget, at bydelens mange foreninger, ildsjæle og
private aktører bliver inddraget og får ejerskab til Kulturdagen.
For at Kulturdagen bliver en succes, er det vurderingen, at der er brug for kulturelt indhold af
meget høj kunstnerisk kvalitet. Der bør også være et rigt udbud af sunde og varierede fødevarer,
da madkultur er blevet en vital del af det københavnske kulturlandskab. Lokaludvalget har et
udtalt ønske om, at man fastholder den udvidelse i både areal og varighed, som blev indført med
Kulturdagen i 2018.
På baggrund af dette konkretiseres samarbejdets indhold og omfang som følger.
Kultur N forpligter sig med denne samarbejdsaftale til:









At allokere en projektorganisation og en projektledelse til Kulturdag 2019
At stå for invitation af og koordinering med bydelens foreninger, caféer og
erhvervsdrivende som aktører og stade/teltholdere på Kulturdag 2019. Kultur N står for
den konkrete tildeling af stade/teltpladser. Omfanget af lokalt engagement må ikke være
mindre end i 2018
At sikre et ’outreach’ til bydelens børn og unge via kontakt til relevante institutioner og
foreninger, som f.eks. kommunale børneinstitutioner, skoler, boligsociale indsatser,
idrætsforeninger og via Kultur N’s egne institutioner og anlæg med mere.
At stå for booking af musik og andre kulturtilbud (f.eks. teaterforestillinger). Tilbuddene
skal være varierede og kunne tiltrække en mangfoldig besøgsskare, men med særligt fokus
på børne- og ungdomskultur.
At stå for anskaffelse og opsætning af scener, lyd, telte, borde, stole m.v.
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At stå for øvrig logistik herunder toiletter, affaldsbortskaffelse, strøm, opstillingsplan,
tilladelser og sikkerhedsplan m.m.
At sikre kommunikation til offentligheden om Kulturdag 2019 (i samarbejde med
lokaludvalgets sekretariat)
At sikre et rigt og varieret udbud af fødevarer under kulturdagen i form af et madmarked
der er skaleret til at servicere forventede 4.000 besøgende.
At indgå i en følgegruppe for Kulturdag 2019 med repræsentanter fra Brønshøj-Husum
Lokaludvalg (se nedenstående)
At aflægge projektregnskab til Brønshøj-Husum Lokaludvalg efter gennemført projekt
At gennemføre en evaluering af Kulturdag 2019 (se nedenstående)

Brønshøj-Husum Lokaludvalg forpligter sig til:







At understøtte Kulturdag 2019 økonomisk med op til 300.000 kr. Midlerne tilgår Kultur N
som arrangør. Kultur N kan få udbetalt op til 150.000 kr. i planlægnings- og
implementeringsfasen og op til 150.000 kr. efter gennemført projekt og når det endelige
projektregnskab og evaluering af Kulturdag 2019 foreligger.
At bidrage med lokalkendskab om foreningsliv mv. til Kultur N’s projektledelse
At lave udkast til evalueringsskema
At sikre kommunikation til offentligheden om Kulturdag 2019 (i samarbejde med Kultur N’s
personale)
At indgå i en følgegruppe for Kulturdag 2019 med repræsentanter fra Kultur N.

Økonomi
Budget:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg forpligter sig til at understøtte Kulturdag 2019 med op til 300.000 kr.
Leje og opsætning telte, 2 scener, afspærring, diverse teknisk udstyr:

kr. 80.000

Affaldshåndtering, toiletvogne, udsmykning:

kr. 10.000

Praktisk hjælp (gerne spejderne) til afvikling, oprydning etc.

Kr. 20.000

Kulturprogram (musik, teater, kor, kulturdebat, litteraturdebat etc.)

kr. 80.000

Projektleder (30.000 x 3):

kr. 90.000

Markedsføring:

kr. 20.000

I alt:
300.000

kr.
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Derudover bidrager Kultur N. med personale og materiel. Kultur N forsøger også at rejse eksterne
midler via. puljer, fonde o.a.

Følgegruppe og mandat
I forbindelse med indgåelse af denne samarbejdsaftale nedsættes der er følgegruppe for
projektet. Følgegruppens formål er at sikre kommunikation og koordination mellem Kultur N’s
projektledelse og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Følgegruppen har en rådgivende funktion.
Projektledelsen og beslutningskompetencen om kunstnerisk indhold ligger hos Kultur N’s
projektledelse. Følgegruppen består af følgende medlemmer:

Tidsplan
 Indgåelse af samarbejdsaftale – december
 Nedsættelse af følgegruppe – december
 Kultur N fremlægger tidsplan, procesplan for involvering af de lokale aktører samt budget
og skitse til indhold for følgegruppen. Desuden drøftes planer for evaluering – senest primo
februar
 Kultur N fremlægger en endelig indholds- og situationsplan for følgegruppen. Desuden
drøftes planer for evaluering – senest ultimo april
 Afvikling af 2700 Kulturdag – 15. juni

Evaluering
Kultur N gennemfører med assistance fra sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg en
evaluering med fokus på følgende elementer:





Antal deltagere på kulturdagen
Brugertilfredshed hos de almindelige besøgende
Tilfredshedsundersøgelse blandt foreninger og andre stadeholdere
Undersøgelse i bydelen af kendskab til Kulturdagen/informationsniveauet

Evalueringen kan både indeholde kvantitative og kvalitative elementer. Sekretariatet for BrønshøjHusum Lokaludvalg bidrager med udkast til evalueringsmodel. Evalueringen skal kunne danne
grundlag for planlægning af fremtidige Kulturdage og andre arrangementer. Evalueringen skal
være af et omfang der gør den praktisk mulig at gennemføre.
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Andre forhold
Det er en forudsætning for indgåelse af samarbejdsaften at såvel Brønshøj Torv som Brønshøjvej
inddrages i det fysiske areal som Kulturdagen afvikles på. Brønshøjvej afspærres ved
Krabbesholmsvej.
Kulturdagens skal minimum vare fra kl. 11 – kl. 20.
Dato

Underskrift

-------------------------------------------------------For Kultur N
Jan Lindboe – Chef

Dato

Underskrift

--------------------------------------------------------For Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Jon Oppfeldt-Jackson - Udvalgssekretær
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