
 
 

 

Til våre medlemmer 

 

Høsten er utvilsomt godt i gang, og det er også vi i Asker kulturråd, etter en sommer med relativt lite 

aktivitet. 

 

Her er sakene kulturrådet har fokus på for tiden: 

 

Vi har fulgt opp Kulturskoleplanen og kommet med en høringsuttalelse. 

 

Vi er godt i gang med å opprette kontakt og markedsføre oss overfor kulturorganisasjonene i nye 

Asker.  

 

Kulturrådet skal gi innspill til kommunens handlingsprogram for perioden 2018-2021. Her har blant 

annet kulturrådets rolle i den nye kommunen høy prioritet. 

 

Styret er i gang med å revidere vedtektene for å tilpasse oss den nye storkommunen. Disse vil bli 

presentert på årsmøtet 2018. 

 

Vår kultursjef, Barbara de Haan, legger i disse dager fram sine planer for Kulturhuset. Her er flere 

innovative tanker. AKR vil overvåke og følge opp eventuelle konsekvenser både for det frivillige og 

profesjonelle kulturlivet i Asker.   

 

I komite for teknikk, kultur og fritid sitt møte 28. september vil kultursjefen orientere om 

omorganisering av kulturtilbudet for og av barn/ ungdom i Asker, og om utviklingen av en 

kultur(nærings)klynge på Dikemark. 

 

I 2018 feirer Norges Musikkorps Forbund 100 år og Forsvarets Musikk 200 år. I den anledning har 

regjeringen bestemt at 2018 skal være musikkorpsenes år.  

Her har korpsene mulighet til å søke midler til aktiviteter for å markere jubileet. Vi håper korpsene vil 

benytte denne anledningen til å profilere korpsbevegelsen på en kreativ måte gjennom noen 

ekstraordinære arrangementer. 

 

Av praktiske årsaker benytter AKR nå kun én bankkonto. 

 

NB! Innbetaling av medlemsavgiften skal foretas til følgende kontonr. 1503.26.75155 

Vennligst sjekk om dere har betalt inn til en annen konto, da er vi svært takknemlige om dere sender 

oss en e-post.  

Dersom dere har betalt til gammel konto, skal banken tilbakeføre beløpet i løpet av et par uker. 

Har dere spørsmål, kontakt post@askerkulturrad.no.  Har dere ikke betalt, bes dere vennligst gjøre 

det snarest. Husk, bare de som har betalt kontingenten har stemmerett på årsmøtet. 

 

Vi ønsker dere alle en god og engasjert kulturhøst.  

 

Med vennlig hilsen 

Asker kulturråd 
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