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AKKS’ handlingsplan for 2019-20 
 

I 2019-20 prioriteres følgende indsatser i forlængelse af AKKS´ kulturpolitiske strategi: 
 

• Opsøgende kulturpolitisk arbejde 

• Facilitering af den videre proces mod en ny samarbejdsstruktur for henholdsvis amatørkulturen og 
amatørmusikken.  

• Deltagelse i Kulturmødet på Mors med uddelingen af Con Amore Kulturpris 2019 

• Det europæiske arbejde via AMATEO og Arts Take Part projektet 

• Deltagelse i ”En million synger nordisk" 7. september og "Alsang 2020”  

• Udvikling og fundraising af et idekatalog, der samler aktiviteter der viser amatørkulturens 
sundhedsmæssige effekter. 

 
Den kulturpolitiske indsats 

Den kulturpolitiske indsats rettet mod at synliggøre amatørkulturen overfor Folketingets ny- 
eller genvalgte kulturordførere og de efterfølgende eventuelt nye ministre, vil blive øget med 
fokus på en mere proaktiv og opsøgende indsats. 

Derudover vil der fortsat være fokus på at følge udviklingen af de midler, der tilføres området 
via Statens Kunstfond, fra udlodningsmidlernes Tipsaktstykke, via DUF – Dansk Ungdoms 
Fællesråd, via Folkeoplysningsloven og via anden relevant statslig lovgivning samt fra 
kommuner og regioner. 

Såfremt de danske amatørmusikorganisationer som planlagt 22. september 2019 stifter en ny 
sammenslutning, vil der i efteråret være fokus på markering af dette og en facilitering af 
arbejdet frem mod formuleringen af musikpolitiske synspunkter. 

Herefter vil et omstruktureret AKKS, hvori Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS) også 
forventes at indgå, i samarbejde med de to sammenslutninger skulle formulere nye 
kulturpolitiske mål for det samlede amatørkulturelle område. 

Projekter 2019-20: 

I forlængelse heraf, skal følgende projekter gennemføres i 2019/20: 

Kulturmødet på Mors 2019 afvikles i samarbejde med DATS. 

Projektet Samarbejde afsluttes 30. juni 2019. 

Projektet Samling, der blev udført i 2018-19, offentliggøres. 

Projektet Demokrati NU DK afvikles. 

Hvis der opnås tilskud til det, vil idekataloget over sundhedsmæssige effekter, blive iværksat.  

Slutteligt ansøger AKKS på en kommende musiksammenslutnings vegne om midler til to stormøder 
for amatørmusikken hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.  
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