Kolding 04-03-2020

Akademiet for kulturaktører

Fokus 2020: Trekantområdets Kulturtalenter
Trekantområdets syv kommuner arbejder alle med talentudvikling inden for kultur. Vi
er i fællesskab optaget af, hvordan der kan skabes miljøer, hvor unge kan udvikle deres talenter inden for kunst og kultur – hvordan vi kan skabe scener for Trekantområdets kulturtalenter. Talentmiljøet skal ikke kun være en scene for det enkelte individ –
det skal i høj grad også understøtte fællesskabet og give noget tilbage til det omgivende samfund.
I 2020 sammensætter vi derfor et akademi for kulturaktører, der arbejder med talentudvikling. Sammen skal vi blive klogere på, hvordan vi kan sikre fælles tilbud om kulturtalentmiljøer, der giver værdi både til fælleskabet og til individet. Vi støtter 5-7 udviklingsprojekter, der hver især arbejder med talentudvikling. Projektholderne bag udviklingsprojekterne samles i et fælles ”Akademi” tre gange i 2020, og gennem erfaringsudveksling og inspiration finder vi frem til nye fælles indsigter, og ideer til hvordan der kan arbejdes med kulturtalentmiljøer i Trekantområdet.
Formål
•

Vi vil afprøve forskellige metoder til udvikling af talentmiljøer og fremme gensidig
inspiration og videndeling.

Målgruppe
•

Projektholderne kan f.eks. være en kulturinstitution eller en forening, der arbejder
med kultur.

•

Projekterne skal være målrettet børn og/eller unge indenfor aldersgruppen 12-29
år.

Formelle krav til ansøgning
•

Projektet skal være nyskabende og bidrage til formålet med programmet

•

Puljen kan kun søges af projektholdere fra Trekantområdet

•

Projektet skal involvere én eller flere kommuner i Trekantområdet.

•

Projekterne skal afholdes i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020.

•

Der kan søges op til 100.000 kr. pr. projekt

•

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020 (forlænget fra 8. april)

•

Link til ansøgningsskema samt obligatoriske bilag findes på hjemmesiden:
https://www.trekantomraadet.dk/kulturmetropol/#fremtidenskulturliv. Det er muligt
at vedhæfte supplerende bilag, men felterne i ansøgningsskemaet skal indeholde alle nødvendige informationer til behandlingen af ansøgningen.

Fælles aktiviteter i programmet
Der skal deltage to gennemgående personer fra hvert projekt i det fælles program –
BEMÆRK dette er en forudsætning for, at bevillingen bliver udbetalt:
•

Onsdag d. 6. maj 2020: Inspirationsdag 1 kl. 13-16

•

Tirsdag d. 15. september 2020: Inspirationsdag 2 kl. 9-13

•

Mandag d. 2. november 2020: Inspirationsdag 3 kl. 13-20 (inkl. afslutningsmiddag)

Vi går i dialog med projektholderne om, hvor inspirationsdagene afholdes, så ”Akademiet” får besøgt flere forskellige steder.
Desuden er der mulighed for at deltage i følgende arrangement (dette er arrangement er ikke obligatorisk):
•

Torsdag d. 10. december 2020: Dialog med den politiske styregruppe for Kulturregion Trekantområdet. Mødet finder sted i Vejle fra kl. 16-18.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om udviklingsprogrammet, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Eventchef Pernille Holmskov på tlf. 79794007 eller mail: pernh@trekantomraadet.dk

Hvis du modtager støtte
•

Det er en forudsætning for bevillingen, at to gennemgående repræsentanter fra
projektet deltager i de fælles aktiviteter i programmet

•

Bevillingen udbetales i to rater (1. rate: 80 % af bevillingen udbetales ved projektstart, 2. rate: 20 % af bevillingen udbetales, når projektet er gennemført og
afrapporteringen er godkendt)

•

Afrapportering skal indsendes senest 3 måneder efter projektets slutdato
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