Vedlegg 2

Handlingsplan for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022
Bakgrunn i vedtekter og avtaler
I Halden Kulturråds vedtekter heter det:

§1

Formål
Halden kulturråd skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom frivillige lag og andre
organisasjoner innen kultur i Halden.
Halden kulturråd skal være kulturlivets talerør overfor politikere, offentlige myndigheter og
kulturlivets organisasjoner.
Halden kulturråd skal arbeide for best mulige rammebetingelser for kulturarbeidet i Halden.

Formålsparagrafen i vedtektene for Halden Kulturråd definerer hvilke typer saker Halden
Kulturråd skal prioritere og engasjere seg i.
Videre er Halden Kulturråd bundet av samarbeidsavtalen mellom kulturrådet og Halden
kommune. I avtalen heter det blant annet:
«Kulturrådet skal være koordinator og en arena for samarbeid mellom
kulturaktørene i kommunen og mellom kulturaktørene og kommunen.
Kulturrådet skal foreta prioriteringer på vegne av det lokale kulturlivet og i
samråd med Halden kommune.»
Saker til videre oppfølging
Halden kulturråd ønsker å engasjere seg i en rekke saker, men graden av engasjement
varierer fra prosjekt til prosjekt. Halden kulturråd foreslår at det jobbes med følgende
saker i året som kommer:
Kulturarenaer
•
•
•
•
•

Jobbe videre med planene om å få på plass en skulpturpark med Lise Amundsens
verk i området mellom Kulturhuset og Samfundet.
Flytte/etablere galleri Kunstgården over til Kulturhuset.
Fortsette arbeidet med å utvikle Kulturhuset i Halden til det beste for byens
kulturutøvere.
Overvåke, delta og påvirke den videre prosessen rundt utviklingen av
Kulturkvartalet, jfr, Sparebanksalen (Black Box), Samfundet. Jobbe for å få et
levende Kulturkvartal med stor grad av kulturaktivitet.
Overvåke, delta og påvirke prosessen rundt utviklingen av Jerbanetomta med
plan om tilhørende konserthus.

Barn og ungdom
•
•
•
•

Overta, lede og videreutvikle «Unge folk i Halden» i samarbeid med byens unge
kulturutøvere og kulturorganisasjoner for barn og unge (som Rockehuset,
Domino, Verdensbro, kulturskolen, etc). Etableres som fast årlig arrangement.
Videreutvikle «Gatas språk» nærmiljøprosjekt i samarbeid med kommune og
aktuelle kulturaktører/kulturorganisasjoner.
«Kunsten er for alle!» et kunst-/fritidsprosjekt rettet mot grunnskolene.
Jobbe for å bedre Kulturskolens kår/rammer.
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Medlemsarbeid
•
•
•

Aktivt medlemsarbeid/medlemsverving. Hjelpe, bidra og følge opp de av Halden
kulturråds medlemmer som ønsker det.
Avholde minst 2 medlemsmøter i løpet av året til glede og nytte for medlemmene.
Tema på møtene kan for eksempel være søknadsskriving.
Etablere medlemsturer som faste arrangement. Første tur til «Not quite!» i
Fengersfors, Sverige.

Politisk påvirkning
•
•
•
•
•

Arrangere «Torsdagsdebatten» en torsdag i måneden på Kulturhuset med aktuelle
temaer og debattanter.
Jobbe for økt rekruttering til kulturfaglige studieretninger ved vgs. Avd. Porsnes
for eksempel ved å få på plass en samarbeidsavtale mellom videregående skole
og ungdomsskolene med tanke på arrangement eller praktikantvirksomhet.
Jobbe for økt bruk av lokal kulturkompetanse. Lokale kulturutøvere + kulturelle
skolesekken.
Overvåke, delta og påvirke utformingen av en kommunedelplan for kultur.
Jobbe for økte budsjettrammer for kultur.

Planlagte dialogmøter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturadministrasjonen i Halden
Lise Amundsen/Mad arkitekter
Det Norske Blåseensemble
Kulturskolen
Korpsprosjektet ved Tistedalens Musikforening
Østfoldmuseene
Halden videregående skole
Idrettsrådet
Halden Næringsråd
Politiske utvalg/formannskap
Østfold musikkråd
Kulturhuset i Halden
Viken fylkeskommune

