Dagsorden for Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Onsdag, den 27.januar 2021, kl. 17-19.00
Musikskolen eller video
Afbud:
Dagsorden:
1.
Godkendelse af dagsorden

2. Meddelelser (Ole)
- Musikrådets sammensætning
-Redegørelse om musiklivet
-

Stormødet i 1.halvdel af 2021:
genopstiller alle?
særlige punkter til redegørelsen
Dirigent?

-musikalsk gæsteoptræden
Etablering af Jazzklub Aabenraa
Niels Abild, Kansas City Stompers
har henvendt sig til form. For
kulturelt samråd Povl Callesen, som
mener at det er en sag for
Musikrådet. Han er meget positiv,
såvel som Thomas Zweig, Nørby og
Benedicta Pesceli, Varnæs.
-Udpegning af 2-3 personer til
”advisory board for Aabenraa
Live” jfr.struktur godkendt i kulturog fritidsudvalget.
3. Musikkens hus
Drøftelse af næste skridt.

Karen Hanne Munk og Morten Vilhelm (suppl.)
Referat:
Godkendelse af referat fra 25.november 2020.
(Referater sendes også til Morten, der er suppleant.
Ligeledes sendes dagsorden)
Fastlæggelse af møder i 2021. 24.marts kl. 19.00
Stormøde afholdes i foyeren hos Peter. Formøde holdes
18.15
Eftermøde med Mødeplanlægning.
Ordinært Musikrådsmøde 3. marts kl. 17 (evt. online)
Lise Lotte Christensen er orienteret om at stille op ved
kommende stormøde. Hun er fortsat interesseret.
Er ved at blive genoptaget. Der er udvalgt 6 grupper til
interview af Ole, Lars, Michael og Edna. Ole fordeler og
sender en skabelon ud.
Stormødet udsættes til 24. marts og afholdes i Foyeren
Sdrj.hallen
Musikkens hus, status for redegørelsen
Dirigent: der forslås en fra KS, eller fra et af orkestrene.
Hvis muligt foreslås:Sønderjysk messingblæserensemble

Musikrådet kan agere fødselshjælpere på etablering af en
ny forening og mht. at afsøge om der er interesse for at
danne en sådan.
Per G. Jørgensen nævnes som tidligere arrangør af
jazzfestival på Friskolen udover de allerede nævnte.
Evt. i forbindelse med et jazzarr. I Sdrj.hallen med Kansas
City d. 19. sept.
3 personer er indstillet til AB o første møde er afholdt
(online)
Inden stormødet må der sendes noget til pressen, så ideen
er tydeliggjort for borgere i Aabenraa kommune.

4. Tattoo i Aabenraa. Den videre Lars orienterer om mødet med kommunen den
udvikling.
15.dec.2020 med kultur -og fritidschefen og Lise Lotte
Urfe.
Tænkes fortsat at skulle placeres samtidig med
ringridningen. Målet er deltagelse af 4 udenlandske
militærorkestre. Er pt. ikke på kommunens budget, men
kan sikkert komme det. Projektet er godt, da det er det
eneste i landet. Afventer møde med formand for K og U.

5. Flyglet kalder fremover og
”Sangen forener” i

Karen Hanne har trukket sig- og fra sommer også fra
”Flyglet kalder” idet hun vil etablere noget tilsvarende ud
fra sin arbejdsplads i den sydøstlige del af kommunen.
Vi skal drøfte formen og ankermands-funktionen
fremadrettet.
Vi måtte aflyse 13.dec. på grund af ”corona-pres”
Fremover vil vi fortsætte med skiftende værter og en prof.
Pianist. Gerne med kendte gæster. Edna laver konceptet.
Peter vælger datoer. Der kan også være gæstemusikere.

6. Status for musikrådets
økonomi. (Edna)

Referent: Edna Rasmussen

Sangen forener –gruppen skal snarest træde sammen og
beslutte afvikling og indhold.
Afsluttede med et overskud på 2742 (som går tilbage til
kommunen)
Der ligger en ramme på 12.709 kr. for 2021

