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Nyt fra Kulturhavn Festival
Januar 2020

Kære foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner,
virksomheder og kulturskabere i København
Informationsmøde om Kulturhavn 2020
Kom til informationsmøde og hør om hvilke muligheder du som
forening eller kulturaktør har for at deltage i Kulturhavn Festival den
28.-30. august 2020.
Dato: Tirsdag 28. januar kl.17.
Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, i Salen.
Program:
Kl.17:00-17:15: Velkomst med kaffe og snacks
K.17.15-18.00: Præsentation af årets Kulturhavn Festival v/ Antoine
Améaume, festivalleder
Kl.18.00-18:30: Spørgsmål
Kl.18.30-19.00: Valg til Kulturhavns repræsentantskab
Kl.19: Tak for i dag
Tilmelding til mødet på mail til antoine@kulturhavn.dk eller via
Facebook eventet (husk at trykke på Deltager)
Valg til repræsentantskab
Vil du give inputs til udvikling af festivalformatet? Vil du være
sparringspartner for sekretariatet? Så skal du måske stille op til valget
af et nyt repræsentantskab den 28. januar og videreudvikle byens
bedste havnefestival sammen med sekretariatet.
Repræsentantskabet skal på brugernes/borgernes vegne:
Arbejde for inddragelse og aktivering af foreninger og aktører
Være ”bindeled” mellem festivalsekretariatet
og festivalaktørerne
Give input til en fortløbende udvikling af festivalformatet

Være sparringspartner for sekretariatet
Have forelagt budget, regnskab og alle klager (i anonymiseret
form) samt sekretariatets behandling af disse – med andre ord
være borgernes ”kritiske” blik på festivalen
Bistå med praktisk hjælp i forbindelse med gennemførelsen af
festivalen i muligt omfang
Repræsentantskabet vælges for 1 år og repræsenterer følgende
kategorier (med forbehold for ændringer). Der vælges 1 repræsentant
for hver kategori:
Dans
Musik
Verdenskultur
Idræt
Billedkunst, kunsthåndværk og design
Natur, maritimt liv og det blå byrum
Historie, havneudvikling og arkitektur
Scenekunst
Museer
Spejder
Litteratur/Poesi
Street/gadekultur
Sundhed/forebyggelse/velvære
Miljø/Klima/Bæredygtighed

Ny festivalkoordinator
Festivalen har fået en ny projektleder/festivalkoordinator. Hun hedder
Anne Sofie Kluge og startede i mandags. Anne Sofie kan kontaktes på
mail til NK8J@kk.dk
Tilmelding
Tilmeldingen til Kulturhavn 2020 foregår i 2 trin - først en
forhåndstilmelding og derefter en bindende:
Forhåndstilmeldingen er jeres tilkendegivelse af, at I ønsker at
deltage samt med hvilken aktivitet og hvornår.
Den bindende tilmelding er jeres endelige bekræftelse af jeres
deltagtelse.
Forhåndstilmeldingskemaet åbner i februar - hold øje med vores
hjemmeside www.kulturhavn.kk.dk

Husk at du kan læse meget mere og løbende holde øje med
spændende nyheder på vores Facebook, Instagram og hjemmeside.
Vi ses den 28.-30. august 2020 !

Kulturhavn
Festival
Ved Slusen 27
2300 København

Kontakt
Telefon: 33 66 38 50
Mail: info@kulturhavn.dk

