- Kultur er det KIT, der føjer livet sammen!
- Kultur er det KIT, som giver de sociale relationer mening!
- Kultur er det KIT, som giver os en følelse af identitet og
samhørighed med andre!
Finn Berggren

Uden elite
- Ingen bredde!

Forskellighed i frivilligheden er en styrke

Slagelse Kulturråd
Slagelse Kulturråd er en paraplyorganisation, der samler og repræsenterer
kulturelt interesserede foreninger, institutioner og enkeltpersoner i et
udviklende samarbejde med Slagelse Kommune.
Slagelse Kulturråd vil gerne udvikle og styrke et bredt og varieret kulturliv i
kommunen.
Inspiration, gode idéer og engagement fra de enkelte medlemmer af Slagelse
Kulturråd, skal bidrage til alsidige og indholdsrige kulturtilbud for alle
kommunens borgere – børn, unge og voksne.
Du har som medlem mulighed for aktivt at påvirke Slagelse Kommunes
fremtidige kulturpolitik, og sammen kan vi udvikle et bredt kulturelt netværk.
Du har store fordele af et medlemskab af Slagelse Kulturråd. Her får du let
adgang til kulturelle kontakter inden for dit interesseområde, og du kan
samtidig trække på et
omfattende kulturelt netværk.

”Hvis vi mangler kultur, kan vi squ da bare købe en”
John D Rockefeller

Kunne du tænke dig at blive medlem?
Som medlem har du mange fordele. Én af fordelene er, at du bliver en del af et
kulturelt netværk, hvor det er muligt at trække på hinandens interesseområder
for blandt andet at skabe fælles arrangementer.
Man kan for eksempel gøre en udstilling mere attraktiv ved at inddrage et kor
eller en musikgruppe. Ved at kombinere flere kunstarter, giver det mulighed for
at knytte
kulturelle netværk, som på denne måde gerne skulle spredes som ringe i
vandet, og være til inspiration.

Frivillige får ikke betaling… ikke fordi de er værdiløse,
men fordi de er uvurderlige!

Arrangementer for året 2014
26.09.2014
DEN NATIONALE FRIVILLIGHEDSDAG
Vil du være med til at markere den nationale
Frivillighedsdag i Slagelse Kommune?
Læs mere på hjemmesiden: www.slagelsekulturraad.dk
20.10.2014 kl.19:00
BESØG I KUNSTGALLERIET SLAGELSE
Læs mere på hjemmesiden: www.slagelsekulturraad.dk

06.11.2014 kl.18:30
MØDE PÅ GULDAGERGAARD SKÆLSKØR
i samarbejde med Folkeuniversitetet
Kunstbaseret læring
(-aktiv aldring)

24.03.2015
Generalforsamling i Slagelse Kulturråd
Der kommer nærmere information på www.slagelsekulturraad.dk

Professionel Kultur skal skabe rum for kunstnerisk
dialog og styrke og synliggøre professionelle
kunstneres arbejde!

Formand:
Hedvig Koefoed
4230 Skælskør
Tlf.: 5154 2709
hedvigkoefoed@gmail.com
Troels Brandt (næstformand)
4230 Skælskør
Tlf.: 8832 6345
troels@rphs.dk
Christina Petersen (sekretær)
4230 Skælskør
Tlf.: 5132 9893
christina@compasspeople.dk
Børge Parsberg Madsen (kasserer)
4200 Slagelse
Tlf.: 2465 5635
parsmadsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
John Robert Christensen
4200 Slagelse
Tlf.:4096 1903
joro@job-capital.dk

Bestyrelsesmedlem udpeget af
Slagelse kommune:
Jens Jørgensen
Byrådsmedlem og næstformand i
kultur fritid- og turisme udvalget.
4200 Slagelse
Tlf.: 2029 5855
jenjor@slagelse.dk
Suppleant:
Jesper Nygaard
4230 Skælskør
Tlf.: 2448 4839
jny@nygaard.mail.dk

Kurt Sørensen
4220 Korsør
Tlf.: 4145 6431
kurt-soerensen@mail.dk
Visti Petersen (webmaster)
4220 Korsør
Tlf.: 2946 9149
visti@petersen.mail.dk

www.slagelsekulturraad.dk

