
Referat af møde mellem samrådet og repræsentanter fra KAN fredag d. 24.09.10
vedr. kunstnerordningen.

Til stede :

Finn Svt (Mariagerfjord Kulturskole)
Lisbeth Joensen (Samrådet)
Steen Lindgaard (Vesthimmerland Kulturskole)
Carsten Bilde (Jammerbugt Musikskole)
Else Berntsen (KAN)
Jens Lykke (KAN)
Arne Arrildsen (KAN)
Bente Buchhave (KAN)
Lisbeth Baggesen (Hjørring Musiske Skole)
Christian Larsen (Hjørring Musiske Skole)
Mads Bak (Hjørring Musiske Skole)
John Fuglsang (Brønderslev Musikskole)
Henrik Hammer (Mariagerfjord Kulturskole)
Thomas Boe Mikkelsen (Thisted Musikskole)
Morten Friis (Rebild Kulturskole)
Thomas Albæk (Musaikskolen i Frederikshavn Kommune)
Jan Jacobsen (Aalborg Kulturskole)

Mødet er en fortsættelse – og opfølgning – på drøftelserne mellem KAN  og Samrådet 
med henblik på den fremtidige organisering af kunstnerordning (’En fuld kunstner til halv 
pris’) samt de igangværende muligheder for at organisere kunstnerordningen i samrådets 
regi.
 
Arne Arrildsen redegjorde for bevilling fra Kulturministeriet på kr. 800.000 årligt til og med 
2012. Med midlerne fra Kulturaftale Nordjylland (KAN) er der årligt  i alt kr. 2.000.000 til 
kunstnerordningen i den 3 – årige periode.
KAN har behov for at genoverveje modellen for hele ordningen, herunder den fremtidige 
administration og ledelse af kunstnerordningen.

Der er overvejelser fra KAN om hvordan kunstnerordningen evt. kan kobles med andre 
initiativer.

Tidligere har Brønderslev administreret ordningen og pt. administreres den videreførte 
ordning frem til sommerferien af KAN. KAN overvejer hvordan de kan involvere andre heri 
– evt. samrådet.
Den ny ordning bliver iflg. Arne Arrildsen en flertrinsraket starten efter sommerferien 2011 
bliver ikke den store forkromede model.

Bente Buchhave er pt. i gang med møderække med kunstnere og aftagere mhp. 
evaluering af ordningen.



Bente Buchhave mener, at en udfordring for Kulturskolerne vil være, at ’genopfinde’ en 
allerede eksisterende og velfungerende ordning. Desuden er en meget presset økonomi 
hos aftagerne (skoler og institutioner) en udfordring.

Der er et velbeskrevet ’råmateriale’ ift. aftagernes behov og vilkår (fx 
planlægningshorisont). 

Arne Arrildsen : Den nuværende ordning er fra 1989 og der er nu behov for et 
’serviceeftersyn’ eller en ’revitalisering’ af ordningen og det er bl.a. derfor Bente Buchhave 
nu er i gang.

Jens Lykke : Når vi ser på ordningen kan vi se at det er relativt få kunstnere og relativt få 
skoler der benytter ordningen.

Thomas Albæk : Der har tidligere været utilfredshed i dele af miljøet med at man har 
skullet ’udvælges’ til at være med i ordningen.

Bente Buchhave : Ordningen er udtryk for, at Region Nordjylland har påtaget sig ansvaret 
for kulturel dannelse (’Den kulturelle rygsæk’).

Christian Larsen : I Kulturskolerne har vi netop stor erfaring med at skabe netværk / 
relationer til fx institutioner og skoler.

Thomas Albæk : Mener det er vitigt at forholde sig til om det - ift. pædagogisk formidling og 
udvikling / strategi for området – er korte nedslag der ønskes, eller om det er et mere 
langsigtet perspektiv vi opererer med.

Bente Buchhave gennemførte herefter sin ’ønskekvist model’ med spørgsmål iht. det 
rundsendte skriv fra hende. Bente tog notater ud fra de afgivne svar samt debatten.

Bente Buchhave laver omkring uge 42, 2010 notat til KAN. Notatet skal være 
arbejdsgrundlag for de videre beslutninger i KAN om, hvordan en fremtidig 
kunstnerordning skal organiseres og udvikles fremover. 

Ref. JJ


