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Tirsdag den 5. februar
klokken 19.30
i Farum Kulturhus
Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge
KultuNaut.
Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at du kan få flere tilhørere til
din forenings arrangementer, og få flere medlemmer i din forening.
Vi får denne aften en medarbejder fra KultuNaut til at lære jer at skrive jeres
arrangementer ind i deres database og til at besvare alle nørdede spørgsmål.
Furesø Kommune har et KultuNaut abonnement, så brugen koster ikke jer noget.
Når I så har indført jeres arrangement i KultuNaut, trækkes alle kulturelle arrangementer i Furesø, og anbringes i en ”Digitale Kultur Kalender”, som vil
være på vor hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Desuden kan alle
borgere gå ind i KultuNaut og se, hvad der sker i vor kulturelle verden netop
nu i Danmark eller indsnævret til for eksempel Furesø. Dette er begyndelsen
til et stort projekt finansieret af Furesø Kommune, hvor en lang række begivenheder i kultur, sport, politik, mm., samt for eksempel vandrestier, historien om Claus Nars Holm o.l., vil kunne trækkes ned på jeres computer, ipad
eller ip-hone, når I står på stedet.
Tilmeld dig arrangementet på

medlem@furesoekultur.dk

Redaktion: Tom Høst
Mail: tom@furesoekultur.dk
www.furesoekultur.dk
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Foreninger, aftenskoler og fritidsorganisationer i Furesø Kommune kan nu
søge om booking af kommunens lokaler for sæsonen 2013/2014. Nederst i
mailen er der link til relevante hjemmesider og dokumenter.
Ansøgning og frist
Ansøgningsfristen er den 17. februar 2013. Send ansøgningsskemaet og erklæring om børneattester til fritid@furesoe.dk eller til Kultur- og Fritid, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Mærk emnefeltet eller konvolutten
"Lokalefordeling". Sæsonen løber fra: den 1. september 2013 til den 31.
maj 2014 for idrætsanlæg, haller, sale og svømmehaller; og fra den 12. august 2013 til den 27. juni 2014 for andre lokaler. Bemærk, at alle hold
skal søges enkeltvis jfr. nedenstående, og at I skal sende en erklæring
om børneattester sammen med jeres ansøgning.
Hold skal søges enkeltvis
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at alle hold skal søges enkeltvis. Det
betyder, at hvis et sæsonønske dækker over flere hold, skal ønsket deles op
i hold og søges enkeltvis med indikation af aktivitet, antal deltagere og alder
på deltagerne. Ved at holdene søges enkeltvis får foreningen bedre mulighed
for at afbooke enkelttider, og kommunen får mulighed for at prioritere ved
fordelingen af lokaleønsker og afbooke enkelte tider
De samlede regler for fordeling af lokaler og udendørsanlæg og oversigten
over lokaler forventes godkendt i Byrådet i slutningen af februar. Herefter
lægges reglerne og oversigten på foreningsportalen og furesoe.dk.
Erklæring om indhentning af børneattester og ansøgningsskema
Igen i år skal I som forening eller klub sende en erklæring om børneattester.
Erklæringen er lovbestemt, og alle foreninger, der låner lokaler i kommunen, skal sende erklæringen.
Afgørelse om lokalebooking senest 1. maj
Når vi er færdige med at behandle alle ansøgningerne, kan I se jeres
bookinger i lokalebookingsystemet. Vi skriver på forsiden af lokalebookingsystemet, hvornår vi offentliggør lokalefordelingen - senest den 1. maj
2013 .
FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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Links:
Ansøgningsskema til sæsonfordelingen:
http://booking.farum.dk//NetInterBook/Upload/files/Ansøgningomlokaler20132014.pdf

Skema til Erklæring om børneattester:
http://booking.farum.dk//NetInterBook/Upload/files/2013Erklæringombørneattest.pdf

Foreningsportalen om børneattester og erklæring om børneattester: http://
foreningsportal.furesoe.dk/Boerneattester.aspx

Foreningsportalen om sæsonbooking: http://foreningsportal.furesoe.dk/Lokalebooking/
Saesonbooking.aspx

Tilgængelighed: http://foreningsportal.furesoe.dk/Lokalebooking/Tilgaengelighed.aspx

Interbook – lokalebookingsystemet: http://booking.furesoe.dk

Bliv medlem af Kulturelt Samråd - kontingent 100,00 pr. år
Kulturelt Samråd er høringsberettiget i Kommunalbestyrelsen
Send mail til: medlem@furesoekultur.dk
Kontingent indbetales til: reg.nr.: 2413 - konto: 0413 114 128
Kulturelt Samråd udsender nyhedsbrev 5-8 gange om året
Har du aktiviteter du gerne vil have omtalt eller en beskrivelse af din forening
send da mail til Tom på tom@furesoekultur.dk

HJEMMESIDE FOR KULTURELT SAMRÅD
www.furesoekultur.dk

FURESØ TEATER

spillested: Galaksen, Værløse
7 forestillinger forår 2013

EGNSTEATRET

spillested: Galaksen + kommunale institutioner
Åbningskoncert 10.februar i Galaksen

GALAKSEN

Mange arrangementer gennem året
Se Glaksens hjemmeside

CAFE MUMS

Galaksen, Værløse
Ofte lørdagsbrunch og lørdagsjazz

FARUM KULTURHUS

Mange musikarrangementer gennem året om lør
dagen

FARUM JAZZKLUB

sted: Ellegården, Stavnsholt
Jazz og dansemusik - første fredag i måneden

JONSTRUP JAZZKLUB

sted: Jonstruphus
Jazz en torsdag om måneden

ROUTE 66

sted: Ellegården, Stavnsholt
60ér musik - sidste/næstsidste fredag i måneden

VISEVENNERNE

sted: Ellegården, Stavnsholt
Arrangementer gennem året

FURESØ MUSIKFORENING sted: Galaksen, Værløse
4 koncerter i foråret 2013
SKOVHUSET

sted: Skohuset, Værløse
Forskellige musikarrangementer gennem året
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VÆRLØSE BIO
GRAFEN, FARUM

se lokalaviser + hjemmesider

FANDANGO REVY har igen forestillinger, der går tæt på livet, dagligdagen i
Furesø og omegn almen menneskelige ting mv.
Forestillinger flg. dage i Teatersalen, Farum Kulturhus
8. - 14. - 15. - 16. - 21. - 22. og 23.marts
ÅRETS FORESTILLING:

Billetterbestilles på billetsalg@fandagorevy.dk eller købes på Biblioteket
Billetsalget starter 8. februar

