Dagsorden for Musikrådsmøde
Aabenraa Kommune
Onsdag, den 30.marts 2022, kl. 17- ca.18.30
På Musikskolens kontor
Afbud:

Peter Autzen
1.Godkendelse af
referater
Referat fra mødet den
2.februar 2022. Er
udsendt af Edna.
Opsamling vedr. gamle
referater.

Godkendt

Ole

2.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
a.Anvendelse af suppleanterne.
Hvilken model? Kun referater eller
indkalde, hvis der er afbud?

Punkt fra sidste møde til opsamling.

b. Opfølgning på kirkemusktemaet.
(det foreslås, at der laves et
opsamlingsnotat)

Edna laver et opsamlingsnotat

c Forårskoncerten med Pianoforte
på Gymnasiet. Ole deltog og
orienterer kort. Talte ved samme
lejlighed med borgmesteren.
Bestille tid ved
torsdagsmodtagelsen?

Dette arbejder Ole og Lars videre på

d. ”Hilse på” møde med Signe
Bekker.
Opsamling.
e. Indvielse af Musikskolen. Kort
opsamling.
e. Messingensemblet afprøver
Der skal holdes fast i at musikken skal have egnede
Skolevænget den 20.april 19.30. Vil faciliteter, som til sammen kan rumme alle genrer og
orientere om det på facebooksiden i aktiviteter. Fleksibel – men til MUSIK.
Aabenraa. (åben prøve)

4 Musikredegørelsekommunens undersøgelse
Tilsyneladende flere individuelle
besvarelser end forventet. Der tales
jo nu åbent om at 7-9000 borgere
beskæftiger sig med sang/musik.
Aktuel viden i musikrådet om hvad
der kan forventes?

5. Udfyldelse af
forberedelsesskema til den
fælles dag for råd under Kulturog Fritid. (skabelon er pt ikke
modtaget endnu)
6. Rekruttering til kor og
orkestre
a. brass band annoncerer på
facebook efter medlemmer
b. ole er sat på en
rådgivningsopgave vedr. ukrainske
flygtningen
c. Hvad gøres for at få rekruttering.
Skal vi mødes med Campusrådet.

5. Evt.
MUSIKRÅDSMØDER I 2022.
DATOER, TEMAER, STEDER
Næste mødedato er 18.maj kl17
Et møde mere inden sommerferien?
Flere datoer fastlægges.
-Flyglet kalder: NÆSTE DATOER:
24/4 2022.
NB Annonceres/omtales ”Flyglet
kalder for 24/4”? Alsang i år eller
ej? Hvad sker der i efteråret.
Interessen synes at være i behold.
Opdatering orkester/kor listen?

Flere fra rådet bemærker at der ikke var deadline angivet
for undersøgelsen, men at man fra et vist tidspunkt fik
meddelelsen ”har fået besvarelser nok”.
Et uheldigt signal at sende.
Og der kan således have været flere potentielle
besvarelser end de over 500 der er nævnt.
Undersøgelsen offentliggøres efter 7. april

Skabelon er ikke fremsendt, men er udfyldt.
Se nederst

7200 har set annoncen, 581 har interageret!!

Lærere på UC Syd?? Eller campusråd.

Husk Opera på grænsen 18. juni i Tinglev Byskov
Kan mødetidspunktet være 16.30??????

Datoer findes for næste sæson. Ingen ved noget om
Alsang.
Til dagsordenen:
Scenen på storetorv!

MUSIK I
KOMMUNEN:
Amatører,
professionelle,
arrangører og det
pædagogiske omr.

Musik på tværs for at fremme
interessen

ØVEFACILITETER

Har ingen, men vil
gerne have!
12.000 årligt til rådets
drift.

