Svejstrup Borgerforening har fået tildelt kr. 25.000 fra Fødevareministeriets
landdistriktspuljer til en børnekulturel festival
I Svejstrup mellem Ry og Skanderborg fik de en god idé til en børnekulturel festival. Ideen er i første
omgang modtaget positivt hos Fødevareministeriets landdistriktspuljer, der har valgt at støtte festivalen
med 25.000 kroner
Pengene skal bruges til at udvikles til en 2-dages børnekulturel festival, hvor børnene og deres forældre
igennem en række workshops giver mulighed for at prøve forskellige kulturelle udtryksformer og opleve
forskellige kulturelle input. Foruden de etablerede foreningstilbud til børn og unge i Bjedstrup Skoledistrikt
– f.eks. Dover GF og Rollespilsforeningen Fafner, skal der være mulighed for at opleve subkulturelle tilbud.
Festivalen vil efter det foreløbige finde sted i dagene 11. og 12. oktober 2008 på Bjedstrup skole, men med
mulighed for også at lave aktiviteter andre steder i skoledistriktet afhængig af aktiviteten.
Det samlede budget er på kr. 50.000. De 25.000 kroner fra Fødevareministeriet gives under forudsætning af
en egenfinansiering på et tilsvarende beløb. Arrangørerne har derfor en udfordring i at skaffe de sidste
midler – men håber på velvillighed fra kommunen, sponsorer og lokale foreninger, når den sidste og
afgørende fundraising går i gang. Selv små bidrag vil blive modtaget med tak, lover Svejstrup
Borgerforening.
Festivalen skal give mulighed for, at så mange børn og unge som muligt kommer ud af "skabet" og får
prøvet aktiviteter, som de ellers ikke har haft mulighed for, men som de måske længe har ønsket og drømt
om. F.eks spille skak, være med i en fortællekreds, spille teater, danse hip hop køre motorcross, opleve
fremmede kulturer, spille musik, synge eller male billeder. Et helt konkret output af festivalen kunne være
oprettelsen af interessefællesskaber – og måske etableringer af nye foreninger/afdelinger og nye kulturelle
fritidstilbud til børn og unge i et landdistrikt, hvor udbuddet af fritidstilbud til børn og unge normalt ikke er
ret stort
Mulighederne for aktiviteter er mange, og såfremt man har gode ideer, er det bare med at komme ud af
busken. Svejstrup Borgerforening har lagt det praktiske arbejde i hænder på det lokale Eventsupport, der
vil fungere som festivalens sekretariat. Da der er fortsat brug for gode idéer og kreative indspark til
projektet – og brug for folk, der måske kan bidrage som instruktører på festivalens workshop, er alle
interesserede velkommen til at kontakte Peter Dalsgaard fra Eventsupport. Man kan finde mere
information på hjemmesiden www.eventsupport.dk

