Asker, oktober 2018

Til medlemmene
Høsten har nå overtatt for sommeren og vinteren er i anmarsj. Asker kulturråd er i kontinuerlig
aktivitet og vi følger med på, og involverer oss i, en rekke saker- til kulturlivets beste.
1. oktober tiltrådte Kristin Marie Felde stillingen som direktør for medborgerskap i Asker kommune.
Kultur og frivillighet vil være underlagt hennes ansvarsområde. Vi ønsker henne velkommen til Asker
og lykke til med det viktige arbeidet.
AKR deltar jevnlig i:
- møter med kultursjefen
- møter i Frivillighetsutvalget
- politiske møter i komité for Teknikk, kultur og fritid, formannskap og kommunestyre
- kulturfrokoster i kulturhuset
- møter med samarbeidspartnere og deltagelse i diverse kulturfora
AKR følger opp aktuelle saker som:
- Risenga ungdomsskole – kulturaktivitetssenter
- Utleie av lokaler på skolene
AKR ønsker å arbeide for et felles system for utleie av lokaler på skolene.
- Polarskuta Maud
AKR holder et øye med Mauds videre skjebne etter at hun ankom Vollen i august
AKR har i høst sendt inn høringsinnspill i følgende saker:
- Kulturskolen – mulighetsstudie og ombygging av låven
- Handlingsplanen 2019 – 2022
AKR har fortsatt fokus på blant andre følgende saker:
- Asker kulturhus – en bærekraftig storstue for alle
- Dikemark og kulturnæring - utvikling av Dikemark som kulturnæringsklynge – mulighetsrom.
- Muséet på Dikemark - forvaltning av muséet, som i dag drives av frivillige.
- Akustikk – utbedring av akustikk i lokaler som brukes til kulturformål.
AKR og Bærum kulturråd hatt et felles møte i høst hvor vi blant annet fikk en orientering om
Akershus fylkeskommune og prosessen mot region Viken, Hovedutvalg for Kultur, frivillighet og
folkehelse, samt Kulturplan for Akershus 2016-2023.

Hvor går kulturrådene videre i Viken? Det vil bli helt nødvendig å være større og sterkere i en så stor
region. For å få politisk gjennomslag og forankring er det nærliggende å se nærmere på hvordan
kulturlivet best bør organiseres. Etablering av et nytt, felles Viken Kulturråd som organisatorisk ledd
over de kommunale kulturrådene er en ide som AKR og Bærum Kulturråd vil se nærmere på.
AKR og BKR ble enige om samarbeide om en strategi for eventuell etablering av Viken Kulturråd.
AKR og nye Asker - aktiviteter:
Fellesnemnda har øremerket midler til «Støtte til etablering av nye paraplyorganisasjoner i nye
Asker» med kr. 200.000 til AKR.
Styret i AKR har vedtatt følgende tredeling for disponering av midlene:
•
•
•

Høstkonsert for korps 2018
Møte med alle grunnskolelærere i estetiske fag våren 2019
Politisk møte høsten 2019

Høstkonserten arrangeres i ROS Arena på Spikkestad søndag 11. november med korps fra Asker,
Røyken og Hurum. Arrangementet er lagt ut på Facebook og Aktiv-i-Asker. Se også vedlagte
plakat.
Frivillighetskonferansen 2018 avholdes i Asker kulturhus lørdag 27. oktober kl. 11.00 – 13.30. AKR
vil i år stille med egen stand. Vi setter pris på om du tar turen innom og besøker oss på standen.
Program for konferansen er vedlagt.
Vi ønsker alle våre medlemmer en god høst og vinter!

Med vennlig hilsen
Asker kulturråd

