Okt. 2017

Lav dit eget Optakt-møde til Kulturmødet Mors 2018!
Kulturmødet Mors er blevet kaldt ”den nødvendige diskussion”. I 2017 gennemførtes den
femte udgave og 22.000 deltog i det 48 timer lange møde i Nykøbing Mors.
Kulturmødet har også et liv uden for de 48 timer på Mors. I løbet af året arrangeres en række
optakt-møder rundt om i Danmark og i udlandet. Kulturmødet er hele Danmarks kulturmøde
og derfor opfordres institutioner, organisationer og enkeltpersoner til at arrangere deres eget
optakt-møde i løbet af foråret og sommeren 2018. I kan invitere til at mødes om kulturdebat
på den lokale højskole, arbejdsplads, kulturskole, biblioteket - eller hvor I ønsker.
Her er vejledning i, hvordan et optakt-møde kan se ud.

Sådan kan en debat se ud
I bestemmer naturligvis selv form, indhold og dagsorden for mødet, men det har vist sig at
være en god ting både at drøfte generelle og lokale emner. Mødet kan f.eks. se sådan ud:
1. Velkomst, hvor idéen med Kulturmødet og Optakt-mødet præsenteres af ordstyreren.
Slut af med at præsentere evt. inviterede debattører.
2. Ordstyreren tager over og spørger lokale personer, hvad der rører sig her. Her vil det
udvalgte tema blive taget op.
3. Ordstyreren præsenterer den nationale dagsorden. Sæt nogle ord på emnerne.
4. Debatten går i gang mellem debattører og deltagere. Ordstyreren ”deler sol og vind
lige”.
5. Afslutning: debattører og deltagere hjælper med at udpege en række vigtige udsagn,
der kan rapporteres til Kulturmødet og bidrage til den ”store” dagsorden på
Kulturmødet Mors.
Det anbefales, at arrangementet indeholder et eller flere kunstneriske indslag med relation til
dagsordenen. Mange ord om kunst og kultur kan blive kedelige, hvis ikke kunsten selv er til
stede og det kan f.eks. være en god idé at bruge optakt-mødet til at præsentere lokale
kunstnere. Derudover kan der efter de lokale traditioner indeholdes fællessang eller lignende.
Arrangementet kan naturligvis garneres med lidt til gane og hals.

Fortæl om jeres arrangement – vi hjælper gerne med at gøre det!
Efter optakt-mødet vil vi bede jer skrive de vigtigste pointer ned og sende dem til
Kulturmødet. Alle tilbagemeldinger læses og indgår som inspiration til dagsordenen på Mors. I
finder en enkel skabelon til brug for tilbagemeldingen på Kulturmødets hjemmeside.
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Det er naturligvis lige så vigtigt at fortælle om optakt-mødet på forhånd. Hvis I fortæller om
jeres arrangement på hjemmesider, til den lokale presse eller på de sociale medier, må I
meget gerne omtale Kulturmødet og involvere os. I kan f.eks. …





give os besked, når I lægger opslag ud på egne profiler – vi deler gerne!
dele og kommentere Kulturmødets opslag
bruge #kmdk, når I skriver online
informere deltagerne i arrangementet om det officielle hashtag #kmdk, f.eks. ved
opslag i salen.

Kulturmødets kan findes online på




www.facebook.com/kulturmoedet
www.twitter.com/kulturmoedet
www.instagram.com/kulturmoedet

Logo og pressefotos kan hentes på hjemmesiden – www.kulturmoedet.dk.

Venlig hilsen,
Kulturmødet
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