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Til Byrådets medlemmer 

 

Først og fremmest vil vi fra Amatørernes Kunst og Kultur Samråd ønske tillykke med valget, både 

til ny-og genvalgte. Vi ved, at I allerede er godt i gang med arbejdet, og derfor vil vi gerne benytte 

lejligheden til at henlede jeres opmærksomhed på amatørscenekunsten, dvs. kor, orkester og 

teater og alt det gode, som amatørscenekunsten bringer til kommunens kulturliv - herunder 

nærvær, lokale oplevelser og gode relationer mellem kommunens borgere.  

Dén borger – ung, voksen som ældre – der har truffet et valg om at arbejde med kunstnerisk 

udfoldelse, udvikler ikke alene sit talent til glæde for sig selv og sit eget selvværd, men borgeren 

opbygger også, i løbet af kort tid, et netværk af ligesindede - ofte i på tværs af generationer.  

Derfor søger mange nye borgere ind i amatørforeningerne, da de er et godt sted at få fodfæste i 

en ny kommune. Det kan man med fordel også tænke ind i forhold til de ukrainske flygtninge, der i 

øjeblikket kommer ud i kommunerne og skal integreres. 

Det er svært at sætte tal på, hvad kunstnerisk udfoldelse betyder for mennesker, men det er et 

faktum, at det giver et mentalt overskud og mindsker ensomhed. Samtidig giver de mange 

koncerter og teaterforestillinger kommunens borgere/tilhørere gode og ofte også billige 

oplevelser. Det er på mange måder en win – win situation, og så får man meget kultur for 

pengene. 

Hvad kan politikere i kommunen så bidrage med for at få amatørkulturen til at blomstre?   

Hovedbudskabet fra AKKS´er: 

Søgbare puljer 

De fleste kommuner har puljer, som kan søges af foreningslivet til diverse arrangementer. Her er 

det en stor hjælp, når puljer og ansøgninger er let tilgængelige og overskuelige på kommunens 

hjemmeside og har en kort sagsbehandlingstid. Tilskud til den økonomiske del er – som med 

mange andre aktiviteter – afgørende for at få mange teater- og musikarrangementer muliggjort.  

Synlighed 

Nye medlemmer får en forening til at vokse, nogle er ildsjæle og andre er gode tilhængere – og 

der er behov for begge dele. Kommunen gør en stor indsats, når kommunen husker at vise 

amatørkulturen til nye borgere i ”Velkommen i kommunen-folder”, dette både analogt og digitalt. 

Det er et faktum, at et rigt foreningsliv, herunder også amatørkulturen, er højt på listen over det. 

nye borgere prioriterer - under forudsætning af, at infrastrukturen og pasningsmuligheder for 

børn er i orden.  
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Man kan også ”hyre” den lokale amatørkultur til byfester eller andre arrangementer, hvor 

amatører og professionelle kan supplere hinanden. Vi amatører kan sagtens optræde enten ved 

siden af- eller sammen med de professionelle kunstnere. Det giver synlighed og synergi til begge 

parter, 

Lokaler 

De fleste foreninger vil gerne have egne lokaler, da de danner rammen om foreningens sociale 

samvær, men det er ikke en nødvendighed, for foreningerne kan selvfølgelig dele. Det vigtigste er, 

at lokalerne er rummelige med varme og lys, samt at der er mulighed for opmagasinering af 

materialer, så som noder, instrumenter, rekvisitter og scenografi. Det vil også være 

hensigtsmæssigt at have en fast kontaktperson i kommunen for at aftale nærmere, hvis der er 

adgang til en sal eller scene i nærheden, hvor amatørkunsten kan holde sine arrangementer 

(koncert eller teaterstykke). Der plejer at være et godt samarbejde omkring lokaler, sale og scener. 

Vi passer på hinanden og hinandens ting.  

Kontakt 

Vi er sikre på, at I har god kontakt med kommunens amatørforeninger, men skulle der være 

spørgsmål, ideer eller forslag, vi med fordel kan drøfte, så lad os meget gerne tale sammen. Vi har 

én interesse, og det er, hvordan vi kan hjælpe - både kommunen og kommunens borgere - til at 

favne bredt kulturelt og få smilet og interessen for kulturen til at vokse.  

 

Med venlig hilsen 

AKKS 

 


