Referat af møde onsdag 11. 10. 2017 kl. 16.30 - 18.30 hos Anne, Hjarupvej 3,
6200 Aabenraa.
Tilstede: Anne Lildholdt Jensen, Elisabeth Hertzum, Markus J. Herschbach
1 - Evt. nye medlemmer af BKR Der skal først vælges medlemmer i 2018, da der først næste år skal laves nye
regler for Kulturelt Samråd.
Anne spørger Mette Joensen om hun vil være med i stedet for Anne.
2 - Artist Talk Varnæs Bovrup - Vi ordner dette arrangement. 8. november
2017 kl. 19.00 på Sundeved Efterskole. Birte spørger Susanne Jacobsen fra
kommunen, hvem der står for kommunens annonce i ugeavisen. Der er styr
på mailinvitationer og Hanne Bat Finke. Elisabeth forespørger på kommunen
om, hvor de sidste penge fra projektet er.
3 - Status på udsmykning af det gamle rådhus i forhold til valg af kunstner,
konkurrence.
Forslag til kunstnere: John Kørner, Erik Frandsen, Arne Haugen Sørensen,
Eske Kath. Tekstilkunstnere: Gudrun Pagter, Grethe Sørensen.
Vi vælger tre ud til at komme med et skitseforslag.
40.000 kr. til hver
Den endelig sum til projektet 680.000 totalt.
Grethe Sørensen, Erik A. Frandsen, John Kørner. Birte ringer til Grethe
Sørensen, Anne ringer til Erik A. Frandsen, Niels ringer til John Kørner.
C. F. Hansens hus skal vi prise. Vi skal have samlet materialet, så vi ved,
hvad vi snakker om, når vi ringer.
Birte og Anne skriver sammen på et brev, og Niels kommer med det tekniske
materiale.
Vi skal have snakket med kunstnerne inden næste møde, så vi ved hvor vi
står.
4 - Åben Kunstdag: Der kom ikke så mange, men det var en succes. Næste
gang bør det annonceres internt. Vi fik sorteret en stor stak indleverede
værker. Vi fortsætter.
5 - Per Kirkebys værk: Det står opmagasineret, måler 2,40 x 3,60. Vi vil gerne
have det op at hænge. Vi har snakket om at billedet måske kan udlånes til
Tønder, eller til Statsskolen? Elisabeth undersøger med Kongehøjskolen om
det kan komme tilbage dertil.
Hvis det slet ikke kan bruges, vil vi undersøge om det kan sælges, så det kan
komme ud og bruges, og vi kan få pengene ud at gøre gavn.
6 - Nyt koncept for Artweek(s) - organisation - navn mm:
Samtidskunst_residencies - længerevarende ophold - 1-2 stykker - skiftende
overlappende ophold. Bo- og studieophold skal tilbydes.
Ulrich Janssens bygning i Skolevej kunne måske være en mulighed.
Birte ringer til Inger Krogh for at høre, om støtten til residency kommer igen.

Evt. Niels orienterer om mødet 9. oktober vedr. vedlighold og drift af
kommunens skulpturer. Vedligehold og drift kommer sandsynligvis til at høre
under Kultur og Fritid. BKR kommer nok til at skulle prioritere hvilke
skulpturer, der skal vedligholdes eller ej.
Januar - marts kan vi komme med forslag til 2019 og fremover.
Markus orienterer om mødet i Kiel vedr. Åbent Atelier.
De var meget positive, og har en ny ide. De tyske kunstnere inviterer en
dansk gæst ned til Tyskland til sommeratelier, og de danske kunstnere
inviterer en kunstner fra Tyskland til Danmark i oktober.
Markus skriver en lille tekst som han sender til Birte.

