Kære medlemsorganisation

AKKS inviterer hermed til stormøde 2 søndag d. 5. maj 2019 fra kl. 10.00-15.00 på
KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.
Mødet er det andet af to stormøder i projekt ’Samarbejde’, hvis mål er at styrke
amatørmusikkens mange organisationer og udvikle samarbejdet og kommunikationen
mellem dem. Projektet faciliteres af AKKS, og er støttet af Statens Kunstfond. Ved
projektets første stormøde, diskuterede vi rammerne for en overordnet paraply for
amatørkulturen, mens vi denne gang vender opmærksomheden mod en mulig
amatørmusiksammenslutning.

Program for Stormøde 2
10.00: Morgenmad og ankomst
10.15: Velkomst ved AKKS’ formand Villy Dall
10.20: Kort status på arbejdet med at etablere en overordnet paraply for amatørkulturen
10.30: Fremlæggelse af de overordnede tanker bag en amatørmusiksammenslutning ved
arbejdsgruppen Jesper Krüger (ORA) Dina Gelfer-Jørgensen (DAOS), Lisbeth Graakjær
(KOR72) og Anders Hamming (Kor72). Diskussion af sammenslutningens formål
11.45: Kort præsentation af vedtægter for en amatørmusiksammenslutning ved Anders
Hamming (KOR72)
12.00: Frokost
12.45: Fortsat arbejde med vedtægter for en amatørmusiksammenslutning
14.15: Fremlæggelse af hovedresultaterne fra dokumentationsprojektet Samling ved
Mette Dahl Trudslev og Susan Fazakerley
14.45: Afrunding

Tilmelding:
Vi vil gerne have en tilbagemelding på, om I har mulighed for at deltage på stormøde 2 og
i så fald hvem, der repræsenterer jer. Det er muligt at deltage med op til 2 personer fra
hver organisation og det anbefaler vi, at man gør.
Man tilmelder sig ved at skrive til projektkoordinator Mette Dahl Trudslev på
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mette@akks.dk med navn og mailadresse på deltagere fra jeres organisation. Skriv også
venligst en tilbagemelding, hvis jeres organisation ikke kan deltage til stormødet.
Frist for tilbagemelding er onsdag d. 24. april 2019.

Med venlig hilsen
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