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Kære Leon og Gert.
 
Jeg har gået og tænkt lidt …. og nu tillader jeg mig så, at forstyrre jer og involvere jer i mine tanker.
 
– mens jeg lettere u-tålmodigt venter på, at få lov til at åbne STUBhuset igen, er jeg bl.a. optaget af, hvordan vi kommer i gang igen. Ikke kun
her i STUBhuset, men i alle vore kulturinstitutioner og i foreningslivet her i Rebild Kommune. Kulturlivet er sat helt i stå, og jeg tror ikke på, at
de gode gamle dage er lige om hjørnet.
 
Men! selvom kulturen ikke står først for i genåbningsplanen, så kan det jo være, at vi kulturaktører alligevel på en eller anden måde kan bidrage
positivt til trivsel og det gode liv i vores kommune på en anden måde end ”normalt”.
 
Jeg tænker tilbage til sidste år i maj, hvor vi herfra STUBhuset stod i spidsen for at arrangere en musikalsk ”plejehjemstour” til, hvad jeg
oplevede, stor glæde for beboerne og såmænd også personalet. Alle 10 plejecentre blev besøgt. Alle 10 plejecentre fik leveret en udendørs
koncert med Tine Lilholt, Klaus Thrane og Ole Sloth. Rebild Kommune støttede projektet med 50.000 kr. – og STUBhuset bidrog med
arbejdskraften til planlægning og afvikling. Spar Nord fonden bidrog med økonomi til lagkager (og bageren var glad for ordren).
 
Det ville jeg virkelig gerne gentage igen – når vi altså må og vejret er til udendørs selvfølgelig, men økonomien spænder ben for mig.
 
Og i foreningen KulturenRebild, med det postomdelte gode kulturmagasin derudad, forsøger vi også at sno os i denne underlige tid, og vi
prioriterer, at kontakten mellem borgere og kulturlivet holdes vedlige, selvom der ikke som sådan er arrangementer at gå til – så derfor
kommer magasinet alligevel på gaden løbende. Sidste år udgav vi et sommernummer, som vi fik vanvittig positiv respons på – så det gør vi
igen. Sommerferien kommer jo til at foregå i Danmark igen i år, og så vil vi gerne bidrage til at få så mange turister forbi vores kommune som
muligt. Det vil dog kræve, at vi sender sommernummeret ud i Danmarks distribution. Det er ikke som sådan svært, men det kræver også
ekstra likvider.
 
Der kunne også ligge en mulighed i en udendørs koncert i august på operaens scene. Jeg har altid syntes, at den burde bruges mere end den
ene dag, når du alt materiellet alligevel er kørt i stilling. Det kunne jo være, at de 4 kulturhuse i kommunen, ville løfte en sådan opgave i
fællesskab.
 
I har jo temmelig sikkert set facebook-opslaget fra Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen vedr. en økonomisk genopstartspakke, hvor
bl.a. kulturlivet og oplevelsesøkonomien er i fokus. I Aalborg fordeler de 15 mio. kr. – og heraf går de 5 mio. til kulturinstitutioner.
Sikke en motivationsfaktor, tænker jeg – og så er det at jeg drømmer om, at Rebild Kommune hiver samme positive historie op af skuffen …
og jeg vil være glad og tilfreds med et mindre beløb J men jeg synes, det ville være fantastisk, hvis kulturlivet i Rebild Kommune lidt ud af det
blå, fik tildelt en pose penge, som de kunne bruge til genopstarten af vores allesammens kulturliv.
 
Jeg ved godt, at der findes puljer, som vi kan søge – men nogle gange kunne det være skønt, at den økonomiske håndsrækning kom til os
uden ”tiggergang”.  Det vil være så motiverende for os og ikke mindst for alle de mange frivillige arbejdskræfter og ildsjæle.
 
Ja, det var dagens tanker herfra… og hvis I har brug for, at jeg uddyber noget, så er I altid velkommen til at kontakte mig.
 
Ha’ en god dag.
 
 
Venlig hilsen
STUBhuset
 
Helle Jørgensen
Musikchef

– træffes på tlf. 9682 96 11 eller på mobil 2282 9217
 
Se det aktuelle koncertprogram på www.stubhuset.dk, og følg os på facebook
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