
 

Vær med til at sætte gang i kulturlivet igen 

Rebild Kulturråd vil med Kulturugerne 2021 sætte spot på fælles-

skaberne og kulturaktiviteterne i din by! Vi vil give synlighed til 

alle kulturaktiviteter og samtidig skabe opmærksomhed om vores 

dejlige byer og landsbyer og deres mangfoldige aktiviteter og tilbud 

til både nuværende og nye beboere. 

Hver by laver et program for en eller flere dage i kulturugerne, som kommer med i et samlet pro-

gram. Vi besøger hinanden på kryds og tværs i kommunen og ser hvad de forskellige byer tilbyder af 

aktiviteter, sammenhold og fællesskaber. 

I programmet er der plads til både sædvanlige og velkendte aktiviteter, ligesom der er mulighed for 

at skabe aktiviteter og arrangementer særligt udviklet til kulturugerne. Her vil der desuden være mu-

lighed for at søge om støtte til afvikling af et nyt arrangement. 

Arrangementer kan være digitale eller fysiske eller begge dele. 

Så hvis I vil lave ”dans i laden”, ”koncert i stuen”, ”åbent hus hos den lokale kunstner eller brugs-

kunstforretning”, ”oplev et håndværkerværksted”, ”forfatteroplæsning og samtale i køkkenet”, 

”videopræsentation af en udstilling” eller ”pod cast om et spændende emne” så meld ind til kulturrå-

det og find meget gerne andre i din by, som også kunne tænke sig at byde ind med aktiviteter – ger-

ne samme dag. 

 

Sådan kunne programoversigten se ud, med markering af hvor og hvornår der er kultur-

ugeaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebild Kulturuger 

11. – 26. september 2021  

Rebild Ruller Rundt – Kulturrundtur – 
Kulturtosser på tur – Kulturrundtosset –  

Hvad kulturruger I på? 



Hvordan kommer jeg med? 

Foreninger, kulturaktører, kunstnere, erhverv, enkelte borgere - alle, der har lyst til at lave kulturak-

tiviteter eller arrangementer, kan være med. 

Hvis du vil lave et arrangement, så send den ind til os med en beskrivelse samt ønskede datoer for 

afvikling.  

Har du en idé men mangler samarbejdspartnere eller legekammerater, så prøv at kigge rundt i lokal-

området, spørg borgerforeningen, landsbyforeningen, lokalrådet eller din nabo – eller kontakt os, så 

kan det være, vi kan hjælpe dig med at få realiseret din idé. 

Det vil være rigtig fint, hvis man i sit lokalområde eventuel gennem en borgerforening eller andet får 

indsamlet idéer til aktiviteter, og kontakter os med ”det fulde program” til den dag, netop jeres by 

eller lokalområde skal være i fokus i løbet af kulturugerne. 

 

Hvad gør Kulturrådet? 

Kulturrådet hjælper med sparring og koordinerer aktiviteter samt laver det samlede program. 

Programmet markedsføres i kulturbladet ”Derudad”, på Rebild Kommunes hjemmeside samt på face-

book og der sendes pressemeddelelse til aviserne. 

Kulturrådet kan støtte økonomisk med mindre beløb til nye arrangementer, der er udviklet præcis til 

kulturugerne. Projekter, hvor man er indgået i nye samarbejder, vil blive højt prioriteret til at kunne 

modtage støtte. 

Kulturrådet samarbejder med Landsbyrådet og Frivilligcenter Rebild om Kulturugerne 2021. 

 

Skal din by med? 

Send beskrivelse, oplysninger på kontaktperson samt ansøgningsskema til Tina Rasmussen 

tlra@rebild.dk inden den 5. juli 2021. 

 

Tidsplan 

5. juli 2021: Deadline for indsendelse af beskrivelse af aktiviteter til Kulturrådet 

5. juli 2021: Deadline for ansøgning om støtte til Kulturugeaktiviteter 

11. sep 2021: Åbning af Rebild Kulturuger  

 

Med venlig hilsen 

Rebild Kommunes  Kulturråd 
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