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Kulturbruket på Dal
VAR ÄR VI?
Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan med rapporteringsskyldighet till Kultur-och utbildningsnämnden. Styrelsen består av tio ordinarie ledamöter. Kulturbruket har 2.75 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för anställda utövas av rektor/ enhetschef för KulturMellerud (Kulturskolan, Biblioteket och Kulturbruket på Dal).
KpD har ett Kulturstrategiskt utvecklingsuppdrag från Västra Götalandsregionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. KpD är en del av KulturMellerud som ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv ur ett
mångkulturellt sammanhang. Utbudet ska locka till nyfikenhet och omvärldsanalys. KpD ska även samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland på ett opartiskt sätt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. KpD anordnar
offentliga arrangemang i SparbankSalongen med ett snitt på ca 11 000 besökare/år. I ett regionalt perspektiv har KpD
fått ett utökat ansvar bland annat genom olika projekt. Detta har stor betydelse för identiteten av Mellerud som kulturkommun.

Analys verksamhet
Kulturbruket på Dal har fått ett nytt Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU). Uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, uppdraget gäller år 2016 – 2018. År 2016 bjuder på en stor mängd olika evenemang. Både externa arrangörer och egna arrangemang har bidragit till en palett med något för de flesta. Många arrangemang sker i
samarbete med olika föreningar, företag, studieförbund mm och även enskilda personer. Barnkulturgruppen samråder
och planerar utifrån Barnkulturplanen kring barn och ungas rätt till kultur i skolan. Annons pressmeddelande samt
marknadsföring via sociala medier enligt verksamhetens rutiner. I slutet av mars inbjöds boenden från Kroppefjällsoch Håveruds "flyktingboenden" till en offentlig konsert "Önskekonserten" i Kulturbruket på Dal. Marknadsföring har
skett via affischer, mail och personligt besök på boenden av KpD:s personal. Öppet hus tillsammans med Kulturskolan
den 19 april. Tre föreställningar i månadsskiftet april/maj där KpD producerade "Mycket snack och lite(n) verkstad",
medverkande skådespelare, sångare och musiker från Dalsland. KpD:s sponsorer inbjöds till en sponsorkväll med
mingel och teater. Detta som ett led att stärka kontakten och dialogen mellan företagare och kulturlivet. Den 1 oktober var det 2 utsålda föreställningar med Weeping Willows, den 2 oktober också en utsåld föreställning då med en extern arrangör. På två dagar ca 700 personer som besökte föreställningar i Kulturbruket på Dal! "HOPP" - miljömässa
och körkonsert den 12 november. Ett samarbete mellan KpD, Melleruds kommun, Dalslands miljökontor, Fyrbodals
kommunalförbund och Energi- och klimatsamverkan i Dalsland. Deltagande vid Företagsmässan i Rådahallen gav möjlighet till personligt möte med mässbesökare för att berätta om Kulturbrukets verksamhet. Under året har det varit ett
ökat intresse från civilsamhället att hyra Kulturbrukets lokaler för sammankomster. Antal föreställningar under året:
104 stycken, antal publik 10.208 personer.

Hur blev det?
Under året har det offentliga utbudet blandats med egna och externa arrangörers evenemang. Det var fler inhyrda
arrangemang än tidigare. Den riktade marknadsföringen för konserten "Önskekonserten" gav ej önskat resultat. Att
hitta vägar till varandras kulturtraditioner är ett arbete som kräver ett långsiktigt förhållningsätt. Föreställningen
"Mycket snack och lite(n) verkstad" uppskattades mycket av den besökande publiken. Att KpD kan ge ekonomisk möjlighet och lokaler att genomföra repetitioner och föreställningar till de människor som är teaterintresserade och själva
vill få möjlighet att agera på en scen är en viktig del i en kommuns kulturidentitet. Vid Öppet Hus fick besökarna möjlighet att prata med personalen i KpD, samtalsämnen som programutbud, vad vill man se/höra, biljettköp mm. Samarbete med Melleruds bibliotek och Hälsorådet i Mellerud gav möjligheter till intressanta föreläsningar som rönte stor
uppskattning. Inte minst Pelle Sandstrak som talade om " Mr Tourette och jag". Många pedagoger från andra kommuner kom och lyssnade som en del i sin kompetensutveckling. Även "Emigrantdagen" genomfördes som ett samarbetesprojekt med KpD, Melleruds Museum, Släktforskare på Dahl och Studieförbundet Vuxenskolan. HOPP- miljömässa och
konsert är ett Fyrbodalsprojekt och ett samarrangemang mellan KpD, Melleruds kommun, Dalslands miljökontor, Fyrbodals kommunalförbund och Energi- och klimatsamverkan i Dalsland. Ett 20-tal mässutställare, i konserten deltog
sånggrupp från Kulturskolan tillsammans med sångare och musiker från Kungälv.
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Analys måluppfyllelse
VG-regionens arrangörsstöd till kultur för barn/unga baseras endast på åldrarna 3 - 19 år, inte de yngre barnen. Detta
arrangörsstöd ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. Målet att alla barn/unga i
Melleruds kommun under 2016 ska få ta del av en kulturupplevelse är inte helt uppfyllt. Åk 7 har inte haft någon planerad kulturupplevelse under läsåret 15/16. Under höstterminen -16 fick de nyblivna i åk 8 inbjudan till teaterföreställning.
KulturMellerud kommer under hösten att genomföra en riktad aktivitet för de yngre åldrarna, 1 -3 år, vid 2 st förskolor, Lunden och Kroppefjälls förskola. Vid invigningen av Lundens förskola den 23 september ackompanjerade lärare
från Kulturskolan barnen när de sjöng. Kroppefjälls förskola får besök av elever från det estetiska programmet i november. Urval av sånger har skett i samråd mellan skolorna.
Under året, offentliga barn- och familjeföreställningar i Kulturbruket på Dal.

Framtid
För 15-års jubel (aktivitet 5969) avsätts 115.000 kr i budget för 2017. Detta firas den 17 november.

VART SKA VI?
Fortsätta att vara en viktig mötesplats för människor i Melleruds kommun, Dalsland och i regionen. Detta genom att
vara tillgänglig för samarbete/samarrangemang med civilsamhället, enskilda människor samt företag och självklart
Melleruds kommun och andra kommuner. Enligt det Kulturstrategiska utvecklingsstödet ifrån Kulturnämnden, Västra
Götalandsregionen är Kulturbruket på Dals främsta uppgift att erbjuda ett rikt scenkonstutbud. Under hösten 2016 har
samtal ägt rum med representanter för Dalslands Konstmuseum i syfte att hitta samarbetspunkter. Dessa samtal
kommer att fortsätta under 2017. Samarbete med Kulturskolan och Hälsosamordnaren kring integrationsprojekt stt
"skapa arenor för integration med kultur".
I november 2017 fyller Kulturbruket på Dal 15 år, detta kommer att uppmärksammas!

HUR GÖR VI?
Samarbetet Barnkulturgruppen och KpD säkerställer att alla barn erbjuds minst en kulturaktivitet under 2016 utifrån
KUN:s förvaltningsmål.
Dialog ska föras med Västra Götalands kulturnämnd kring delmål och indikatorer i det nya KSU-uppdraget. Representanter från VG-regionens kulturnämnd och KpD kommer att träffas.
Under våren fortsatt arbete med integration i form av temat ”sånger och människor från olika länder blandas och
möts”. Formerna för att arbeta vidare med integrationsarbetet kommer att ske vid arbetsplatsträffar/ styrelsemöten.
Nytt projekt under året är HOPP - en process för hållbar utveckling och en konsertföreställning. Det är ett möte mellan
miljö- och hållbarhetsfrågor, musik och kultur. Projektansökan är inskickad till Fyrbodal. Projektansökan är godkänd.
Planeringen är i gång inför HOPP i november. Inbjudan kommer att skickas, via Kulturskolan, till intresserade elever
som vill vara med i sånggrupp för att delta på konserten. Arbetsgruppen för HOPP har enats om att det ska bli en näringslivsmässa mellan kl 1200-1600 i och runt Kulturbruket på Dal med fokus på klimatsmarta transporter och klimatsmart boende. HOPP-projektet gick av stapeln den 12 november.
Marknadsföring av höstens program: punktinsats under olika mässor ex. Kanalyran, styrelseledamöter sprider det
tryckta programmet under sommaren och tidig höst på olika platser i Dalsland, digital marknadsföring via webbsida,
sociala medier och nyhetsbrev. Deltagande vid Melleruds företagsmässa och i samband med den inbjudan till sponsorkväll den 22 oktober.
2016-09-28 fattade Kultur- och utbildningsnämnden beslut om ny reviderad arbetsordning för Kulturbruket på Dal.
Styrelsen utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare från Ungdomsrådet i Mellerud. I och med detta utökas
samarbetet med Ungdomsrådet i Mellerud och det planeras samarrangemang vid viss programverksamhet förlagd till
Stinsen. Även arbets/planeringsmöten med fältsekreterare, hälsosamordnare och Kulturbruket på Dal.
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