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Ansøgning om tilskud til "København læser" fra Brønshøj og Tingbjerg
Biblioteker (2009-71021)

INDSTILLING OG Beslutning
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,
1. at Lokaludvalget følger indstillingen fra Kulturudvalget og beslutter at bevilge
støtte på 55.000 kr. til København læser

Problemstilling
Brønshøj-Husum Bibliotekerne og Tingbjerg Bibliotek søger om 55.000 kr. i støtte til afviklingen af
læsefestivalen ”København læser” som foregår i perioden 6. -12. november.
Festivalen afholdes årligt og i hele København og fokuserer på litteratur. I år er temaet forfattere
med anden etnisk baggrund, som skriver på dansk. Den foreløbige plan (med budgettal) for bydelens
3 biblioteker er følgende:
Foredrag til voksne:
Özlem Cekic vil fortælle om sin bog ”Fra Føtex til Folketing” (5000 kr.)
Mahmut Erdem vil fortælle om sin bog ”Folket med de trætte okser” (5.000 kr.)
Kim Leine fortæller om sit forfatterskab (12.500 kr.)
Rushy Rashid fortæller om sit forfatterskab (12.500 kr.)
Hanne Strager foredrag om Darwin (en del af foredragsrækken om Darwin og indgår derfor ikke i
ansøgningen)
Børnearrangementer:
Lyntegning & Børnesange ved Josefine Jordbær & Steen T. (3 x 4.000)
Manu Sareen (10.000)
Trækplasterarragement i Pilegården
Dyvia Das (25.000)
Der afvikles 2-3 arrangementer på hver af bydelens tre biblioteker og et trækplaster arrangement på
Kulturhuset Pilegården.
Forventet deltagerantal 450 børn og voksne i bydelen.
Bibliotekerne har søgt 10.000 kr. i Kunstrådet og forventer 10.000 kr. i billetindtægter. Der er egen
medfinansiering i form arbejdskraft anslået til 12.500 kr.
Løsning

Lokaludvalget beslutter at støtte projektet
Økonomi
Hvis Lokaludvalget vælger at støtte København læser med 55.000 kr. kan midlerne tages af puljemidlerne.
Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 2.842.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i
2009.
Der er heraf allerede disponeret over kr. 1.256.430, som det fremgår af orienteringspunktet.
Der resterer dermed 1.625.570 kr. på 2009-budgettet.
Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk
forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.
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