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Visens Venner i Danmark
DATS og AKKS præsenterer: Årets AmatørKulturKommune
For at sætte positivt fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for
amatørkulturen, har DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS –
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd netop taget initiativ til prisen ”Årets
AmatørKulturKommune.” Du kan vinde 8000 kroner ved at nominere en kommune.
Prisen gives til den kommune, der via en ekstraordinær indsats arbejder for at forbedre og
forny amatørkulturens udfoldelsesmuligheder og levevilkår lokalt. En kommune kan f.eks.
indstilles for at skabe gode rammer for amatørmusikken eller -teatret, for at have en
nytænkende politik på amatørkulturområdet, eller for at have lavet et nyt banebrydende
projekt. Det kan også være for noget helt fjerde, som kan skabe inspiration andre steder –
alle forslag er velkomne.
Både enkeltpersoner, foreninger og kommunen selv kan indstille en kommune frem
til d. 29. april 2014. Du indstiller ved at sende en mail til lene@dats.dk på max. 1 A4
(samt evt. bilag/dokumentation m.m.) om, hvorfor du indstiller den pågældende
kommune. Husk også at skrive hvilken forening du kommer fra og din kontakt
information.
Derudover kan du også indstille ved at skrive en kommentar på enten DATS’ eller AKKS’
Facebook side.
AKKS facebook side: https://www.facebook.com/groups/amatoerkultur/?fref=ts
DATS facebook side: https://www.facebook.com/datsteater?fref=ts
Alle indstillinger vil blive behandlet ens.
I maj udvælges tre kommuner af en kompetent jury, og den endelige vinder bliver afsløret
ved Folkemødet 2014 til et festligt awardshow i DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråds
telt.
Som en særlig bonus udlodder DATS og AKKS en præmie på 8000 kroner til de personer
eller foreninger (der er medlem af DATS og AKKS), som har indstillet den endelige
vinderkommune.
Den prestigefyldte pris som ”Årets AmatørKulturKommune,” vil blive overrakt til en festlig
gallaevent på Folkemødet på Bornholm i juni. Herudover vil der blive produceret videoer
fra de tre nominerede kommuner, som vil blive vist på Bornholm samt være tilgængelige
på nettet.
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