Kulturfællesskab i støbeske
Slagelse Kulturrådet havde indkaldt til ide/debat-aften på Borreby Teater mandag d. 30. september 2013
Formand for Kulturrådet indledte aftenen med et overordnet syn på kulturens betydning. Hun nævnte, at
der aldrig havde været mere fokus på frivillighed og dens betydning. Frivillige foreninger, både samfunds og
kulturelle, er med til at skabe en fælles identitet og et fællesskab, som betyder alt for de fleste.
Alle, både kommune, erhverv, turismen og det enkelte menneske har brug for kulturen og kunst og kultur
kender ikke grænser. Det er dannende og giver os dannelse.
Derfor er det også vigtig at kommunerne er fleksible.
Man skal lade kulturen blomstre op fra græsrødderne, og ikke at kulturen dirigeres oppe fra og ned til
græsrødderne af kommunen.
Derfor er det meget vigtigt, der er rammer og sted for aktiviteterne..
At der er mulighed for underskudsgaranti. Og der skabes ånd og disciplin.
Formanden så vigtigheden i at satse på kultur og kunstnere, som i samarbejde med skoler og
uddannelsesinstitutioner kan involvere børn og unge. Vigtigt at der også skabes rammer for dem.
Kulturrådet ønskede at sætte fokus på, hvad der findes af kulturelle aktiviteter i kommunen og. Medvirke
til at skabe netværk foreningerne imellem og være koordinerende.
Herefter fik Borreby Teater lejlighed til at fortælle om sin historie og ønsker til en visionær fremtid.
Det var en aften der dels var præget af lokale spørgsmål, dels information og ønsker, da der blev åbnet for
debat og orientering.
Det professionelle kulturliv var bl.a. repræsenteret af kunstnersammenslutningen KIT, hvor flere
professionelle kunstnere har fælles lokaler og et bredt samarbejde.
KIT har hjemsted i Skælskør.
Det er vigtigt at vi ikke kun tænker på det frivillige, men at man tænker det professionelle med i det
samlede kulturliv. for netop samarbejde med professionelle og ikke professionelle er vigtig og skaber
interesse for de forskellige aktiviteter, som derved kan højnes.
En mulig åbning til nyt fællesskab opstod da Forening Norden orienterede om sit arbejde.
En personlig ide om ”The Cultural Initiative” og visioner om kultursamarbejder i bredere perspektiv gav
anledning til supplerende kommentarer fra bl.a. Bevaringsforeningen, som har Kommunens historiske
bygningsmasse som interesseområde.
Et anslag til nye toner i Kommunens kulturliv så lyset og blev i øvrigt understøttet af dejlige toner i form af
et indslag fra 2 af teaterets unge elever og deres lærer.
Mødet var også tænkt som formøde til det vælgermøde, som Slagelse Kulturråd afholder om Kulturen i
Slagelse kommune,
Det afholdes på Gerlev idrætshøjskole d. 30. oktober kl.19 hvor forstander Finn Berggren fra Gerlev
Idrætshøjskole vil indlede mødet. Politikere, erhverv og formanden for LAG midlerne vil være i panel.
Lignende arrangementer vil nok blive forsøg afholdt i fremtiden.

