Projektbeskrivelse for projekt:
KORFESTIVAL
Idegrundlag for projekt KORFESTIVAL: Slår man op i Den
Danske Ordbog er beskrivelsen af et kor: En gruppe af sangere der
synger sammen som regel flerstemmigt, med mere end én sanger på
hver stemme - og ordet SAMMEN er netop omdrejningspunktet for
vores mål for en korfestival.
❖ At mødes på tværs af lande, byer og kor.
❖ At inddrage Jammerbugt Kommunes Venskabsbyer og enkelte kors
venskabsbyer.
❖ At mødes på tværs af alder, sociale skel og nationalitet
❖ At blive ”glade i låget” sammen med fastboende og områdets gæster
❖ At give mulighed for, at alle Frivilliggrupper og andre
samarbejdspartnere SAMMEN kan arbejde til gavn for Blokhus og
omegn

Formålet med projekt KORFESTIVAL: . Kulturens venner
Blokhus har som formål, ” at skabe attraktive kunst- og kulturoplevelser
hele året rundt, for såvel fastboende, som for områdets gæster i samspil
med det omgivende samfund”.

Vores mål er:
❖ At etablere en Korfestival som en årlig tilbagevendende tradition
❖ At involvere en række lokale aktører: Frivillig grupper, Restauranter,
Overnatningssteder, butikker, Forlystelser m.m.
❖ At sætte Blokhus og Hune endnu mere på landkortet – også udover
landets grænser.

Samarbejdspartnere i projekt KORFESTIVAL:
Som tidligere nævnt vil Korfestivalen involvere mange forskellige
aktører i Blokhus og Hune, men det skræver også et samarbejde med
Jammerbugt Kommune, Kultur og Fritid. Denne kontakt er etableret, og
der er givet tilsagn til et samarbejde omkring kontakt til venskabsbyerne
og midler til de offentlige tiltag.
Det er tænkt således, at Korfestivalen skal slutte med et brag af en
koncert og en efterfølgende fest. Her er Hune Grusgrav indtænkt – vi
har fået tilsagn om brug af grusgraven.
De enkelte korledere skal inddrages – der findes i forvejen en
korsammenslutning i Jammerbugt, som Kultur og fritid er tovholdere på.

Perspektivering:
Projekt KORFESTIVAL er tænkt som en årlig tilbagevendende
tradition. Vi er helt bevidste om, at det tager tid at etablere en
KORFESTIVAL som den er beskrevet her. Derfor skal den nedsatte
arbejdsgruppe tænke i delmål med det endelig mål som perspektiv –
men det endelig mål kan også udbygges.

Fremtidssikring:
Ved afvikling af projekt KORFESTIVAL vil kordeltagerne skulle
betale et engangsbeløb for deltagelse. Deltagerbetalingen skal dække
forplejning og overnatning. Denne indtægt skal gerne kunne generere et
lille overskud. Ved afslutningskoncerten kan der sælges billetter og der
kan hentes et overskud ved salg af drikkevarer og anden forplejning.
Desuden søges der sponsorpenge ved Erhvervsforeningen og andre,
ligesom der søges støtte via Jammerbugt Kommune.
Eventuelle investeringer og indkøb til brug ved arrangementet, tilfalder
Kulturens Venner Blokhus til brug ved lignende og andre arrangementer
i foreningen.

