Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Den 22. januar 2009, kl. 17.30-19.30
Musikskolens kontor, Nygade 21, Aabenraa
Afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse referat fra sidste
møde
2.
Godkendelse af dagsorden
2. a
Siden sidst

3.
Godkendelse af endeligt
regnskab for Sangens dag og
evaluering heraf.

4.

Nye tiltag og projekter i 2009

Hanne Rømer
Referat:
Referat godkendt
Godkendt med ændring punkt 2.a
Nis orienterede om sin deltagelse i SøSO´s orkestersamråd.
Nis deltager i øvrigt i statusmøde for ”Spotlight Aabenraa”
Musikrådet er blevet bevilget 10.000 til daglig drift,
mødevirksomhed, rejseudgifter m.m. af K og U udvalget
Der aftales et møde med udvalgsformand om kommende
virksomhed og projekter.
Der blev under regnskabet spurgt til udgift til Coda.
Da de fleste af korene er medlem af en organisation som
har en aftale med Coda – (grænsekorene, Kor 72 m.fl.)
kommer det herindunder. Regnskabet godkendt.
Til et evt. kommende arrangement ønskes der foretaget en
officiel dokumentation – optagelse af fællesværket.
Fællesværket fungerede rigtig godt.
Positivt fremmøde (så mange at der ikke var sangtekster
nok) Vigtigt at skabe sammenhængskraft mellem aktører i
samme genre.
Det prioriteres højt at kunne lave et større arrangement
igen. Dette kunne være et bigbandprojekt for at profilere
Aabenraa som bigband-by med Jomfru Fanny, Pianoforte,
Honeyball bigband og musikskolen nye børnebigband.
Evt. med et professionelt bigband som gæst (Radioens eller
Klüvers) Dette forsøges i 2010 da tidsrammen er for
snæver til 2009.
Som nyt tiltag i 2009 vil rådet forsøge at etablere en
flygelfond som skal samle ind til et koncertflygel til
Sønderjyllandshallen. Et arrangement i 2009 kunne derfor
hedde ”omkring et flygel”

5.

Møde med repræsentantskabet i
februar.

Der indkaldes til møde d. 19. feb. Kl 19.00 på Haderslevvej
1.

6.
Der arbejdes på som næste skridt at få oprettet en
Tilrettelæggelse af arbejdet med registrant over musikaktiviteter og musikalske tiltag i
perspektivplan
kommunen.
Der diskuteredes endvidere hvad vi kan gøre for de unge
talenter som gerne vil på MGK. Det er problematisk at gå
på gymnasium i Aabenraa og passe MGK samtidig.
7. EVT.
Næste møde er: 15. april kl. 17.30 – 19.30
På dagsordenen er under perspektivplan: Hvad vil være
interessant for borgerne af kulturelle tilbud.

