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Mungo Park TeaterBattle - Frederikssund potentiel partner i 2015
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Retningslinjer for Kulturpuljen.
Ansøgning til kulturpuljen: MUNGO PARK TEATERBATTLE
Mungo Park har henvendt sig til Frederikssund Kommune med et tilbud om at
byde ind som fjerde partner i Mungo Park TeaterBattle 2015 sammen med
Allerød, Køge og Gladsaxe Kommune.
Der er to partnermodeller:
Værtskab for konkurrencen: 60.000 kr.
Værtskab for workshops: 30.000 kr.
To kommuner udover Frederikssund Kommune er med i runden om at byde
ind på værtskabet. Siger mere end en kommune ja, beslutter Mungo Park,
hvem der får værtskabet for konkurrencen, mens de øvrige kommuner tilbydes værtskab for forudgående workshops.
Mungo Park Teaterbattle er et projekt under KulturMetropolØresund (KMØ).
Projektet ligger under indsatsen Unge og Kultur og handler om at sætte spot
på teatertalentudvikling. Allerød, Køge og Gladsaxe kommune har været partnere i projektet siden 2012.
Mungo Park Teaterbattle er en årligt tilbagevendende konkurrence på teater
og talent for unge (15-25 årige). Konkurrencen foregår hvert år i uge 42 (efterårsferien), og i 2014 deltog 130 unge (40 teatergrupper) fra hele landet
samt en gruppe fra Norge og en fra Finland.
Konkurrencen varer i tre dage, og deltagerne bliver vurderet af en professionel
jury, bestående af nogle af Danmarks førende og toneangivende teaterfolk. I
2014 bestod juryen af kulturredaktør på Berlingske Tidende og Teateranmelder Jakob Steen Olsen, teaterdirektør på Mungo Park - Martin Lyngbo, Skuespiller Charlotte Munck (Anna Pihl).
Alle deltagernes forestillinger bliver vist i løbet af tre dage, og juryen kommer
med feedback umiddelbart efter hver forestilling. Deres professionelle feedback samles i et dokument, som deltagerne får tilsendt efter TeaterBattle. De
tre finalister vinder penge til at udvikle deres forestilling samt retten til at spille
deres forestilling på Mungo Park. Blandt de tre finalistgrupper bestod den en
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af tre piger, hvoraf de to er fra Jægerspris Amatør Scene (JAS).
Forud for konkurrencen afholdes teaterworkshops i de deltagende kommuner.
Workshopperne foregår i de kommuner, der ikke er vært for konkurrencen.
Workshopperne er ligesom konkurrencen åben for alle og giver unge en mulighed for at øve sig, prøve kræfter med deres talent, og undersøge om de har
mod på at stille op til konkurrence.
Samlet er formålet med TeaterBattle at give unge mulighed for at dygtiggøre
sig, inden de søger ind på Teaterskolen. Og det handler om at øge opmærksomheden omkring de mange muligheder inden for teater i regionen.
I Frederikssund Kommune vil værtskabet for talentkonkurrencen ligge i fin
tråd med værtskabet for Aprilfestivalen i foråret 2015. Det kan være med til at
understrege, at Frederikssund Kommune er et sted, hvor det kreative miljø
spirer, og hvor talenter tages alvorligt.
Bliver Frederikssund Kommune vært for konkurrencen i 2015, vil det foregå i
samarbejde med JAS og KulturCrew+ (ungeindsatsen i forbindelse med Aprilfestivalen).
Desuden kan deltagelsen i projektet være et led i at undersøge talentarbejdet
i Frederikssund Kommune og måske være en begyndelse på et tættere samarbejde med Mungo Park.
Kultur og Fritid bemærker, at ansøgningen ligger udenfor retningslinjerne for
Kulturpuljen.
Forslaget har været i høring hos KUF, og eventuelle bemærkninger vil blive
fremført på Fritidsudvalgets møde den 3. december 2014.
Det bemærkes desuden, at der er midler til rådighed i Kulturpuljen, jf. orientering om kulturpuljen december 2014.
Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde den 17. december
2014:
Forslaget har været til høring i Kulturrådet i Frederikssund, som melder positivt tilbage. Bilag vedlagt. Desuden er Slangerup Scenen blevet kontaktet med
henblik på at indgå i samarbejdet, hvis ansøgningen godkendes.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
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Ingen.
Økonomi: Evt. deltagelse finansieres inden for Fritidsudvalgets eksisterende
bevilling.

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:

1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning.
Indstilling til Fritidsudvalgets møde den 17. december 2014:
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Fritidsudvalget, at:
1. Sagen drøftes, og der træffes en beslutning.
Tidligere beslutninger:

Beslutning i Fritidsudvalget, Onsdag den 03. december 2014
Sagen udsat.

Beslutninger:

Bilag:
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Fritidsudvalget ønsker at deltage i TeaterBattle.

Mungo Park TeaterBattle - Frederikssund potentiel parter 2015
KUF høringssvar vedr Mungo Park Teaterbattle

