Formandsberetning 2016:
BUM-Netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland
BUM Netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland er organiseret som en forening baseret på
medlemsskabsbetalende institutioner og individuelle associerede medlemmer i kommunerne i regionen.
Der er pt. 38 medlemmer fordelt på 14 kommuner.
Der er høje ambitioner om at ville indfri visionen om, at Region Midtjylland fremstår som en børne- og ungekulturel
metropol i Danmark med stærke samarbejder også på det nordiske og europæiske børne- og unge kulturelle område.
Netværkets formål er en generel opkvalificering af børne- og ungekulturen ved at give kompetenceløft til
projektholdere og børnekulturformidlere gennem korte kurser og webinarer, etablering af internationale
samarbejder, erhvervssamarbejder samt facilitering af erfaringsudveksling og videndeling. Netværket vil skabe nye
møder på tværs af kunstarter og fagligheder samt på tværs af grænser.
BUM skal medvirke til at skabe en større synlighed og dermed gennemslagskraft for det børne- og ungekulturelle
område. Det er ambitionen at BUM skal være en attraktiv national og international samarbejdspartner.
Foreningen BUM, Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland, er en forening med egen bestyrelse:
Formand: Ulla Voss Gjesing, centerchef Kulturprinsen
Næstformand: Anja Lemche Stær, formidlingsinspektør på HEART
Helga Hjerrild, kulturkonsulent Randers Kommune
Helle Kappel Nielsen, skoleleder Skive Kommune
Erling Kyvsgaard, kulturskoleleder på Den kreative Skole i Silkeborg
Suppleant: Astrid Guldhammer, børnekulturkonsulent på Børnekulturhuset i Aarhus
Revisor: Erling Kyvsgaard, kulturskoleleder på Den kreative Skole i Silkeborg
Revisorsuppleant: Søren Christian Frydenlund Vad, afd.leder Den kreative Skole, Silkeborg
Aktiviteterne i 2016 har i høj grad været præget af samarbejdet med Kulturhovedstad 2017 omkring Børneåbningen.
BUM har haft en central rolle i udviklingen af Ønskelandet som et fælles regionalt børneåbningsprojekt med
deltagelse fra alle 19 regionale kommuner.
På den måde har BUM netværket kunnet have overblikket over og skabe sammenhæng imellem de børne- og
ungekulturelle tiltag i regionen.
I løbet af 2016 har BUM bestyrelsen arbejdet med ideer til, hvordan den eksisterende BUM-konstruktion fremover
skal kunne bære en forankring af de grundlæggende netværksstøttende funktioner i BUM: koordination, seminarer,
kurser, portal mv. BUM bestyrelsen har således været i gang med at gentænke hele BUM organiseringen.
De enkelte medlemsinstitutioner er for små og forskelligartede til at kunne trække et kontingent af brugbar størrelse
til en fremtidig drift. Det er derfor ønsket, at BUM fremover skal baseres på en gensidigt forpligtende partnerskabs
aftale med hver enkelt kommune. BUM skal i løbet af 2017 arbejde på en løsning, som tilgodeser såvel kommunernes
som netværkets organisatoriske og indholdsmæssige behov, og det gør vi ved at tage på road trip rundt til alle
kommunerne og tilbyde dem en samtale om fremtidige mugligheder og behov.
BUM-Aktiviteter i 2016


Seminardag 29. januar 2016 ”Maskinrum og Vision”:
Seminaret var tilrettelagt med start i maskinrummet med præsentationer af 6 regionale projekter.
Deltagerne fik mulighed for at få et mangfoldigt billede af, hvordan børne- og ungekulturen udfolder sig
konkret i virkeligheden.
Efter besøg i maskinrummet bevægede vi os med oplæg af Lars Geer Hammershøj, Lektor DPU omkring
Kreativitet og dannelse op i helikopterperspektiv. Seminaret var faciliteret af Karsten Thygesen.
Nøgleord og anbefalinger fra dialog:
- Kunst og kreativitet som en nødvendighed
- Samarbejde på tværs af fagligheder
- Der er behov for at stille skarpt på det fælles arbejde med børns kreativitet og dannelse – også
med de yngste børn
- Den Åbne Skole er og bør være et fælles tema
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- Hvordan kommer vi fra projekt til forankring?
- Muligheder i forbindelse med 2017
- Styrkelse af BUM-netværk


Kort Kursus 17. marts Pecha Kucha
Mange har svært ved at begrænse sig til det væsentligste, selv om der er afmålt tid til præsentationer af
projektet. På dette kursus havde deltagerne mulighed for at arbejde med at finde kernen af det budskab,
man vil formidle.
Theodor Klostergaard, Idebanden viste og instruerede deltagerne i, hvordan det kan gøres.



BUM-konference 18. november 2016 Gentænk Børnekultur i Norden
Konferencen var tilrettelagt i forlængelse af Nordisk Konference 2015 i København, hvor der var fokus på
organisering af børnekultur. Denne konference ønskede at kommer videre ind i maskinrummet og lægge op
til at GENTÆNKE kvalitet, sammenhæng og videreudvikling.
Målet med konferencen var at formidle viden og erfaringer med nordiske perspektiver, at skabe rum for
dialog omkring kunstnerisk kvalitet samt diskussion i brudfladerne mellem det fælles og det, der adskiller på
tværs af Norden og på tværs af fagligheder. Det var ligeledes et ønske at styrke partnerskaber og et håb at
konferencen kunne blive opstart på et nyt nordisk tværgående børnekulturnetværk.
Konferencen henvendte sig bredt til embedsfolk, forskere og først og fremmest praktikere, der beskæftiger
sig med børn, kunst og kultur.
Konferencen var ambitiøst planlagt med ønsket om repræsentation fra alle nordiske lande.
Der var repræsentation fra 7 nordiske lande i workshops, og efterfølgende drøftelse mundede ud i et ønske
om etableringen af et nordisk netværk for kulturformidlere og –arrangører.



Udvikling og afvikling af Ønskelandet
BUM har stillet sig massivt til rådighed i forbindelse med udvikling af Børneåbningen Ønskelandet, som har
udviklet sig til, at alle 19 kommuner deltog med tilsammen 20.000 børn og 15.000 voksne som deltagere.
BUM har bidraget med strategi- og ideudvikling, planlægning og gennemførelse af kurser i brug af film. Bum
har ligeledes bidraget med videndeling på hjemmesiden: www.bumkultur.dk, som er blevet udviklet til også
at kunne være Ønskelandets platform, hvor man kan finde de 19 kommuners projekter, sang, dans og alle
dokumenter vedr. Ønskelandet.
BUM ’s deltagelse har forøget brugen af hjemmesiden – og tilsvarende BUM’ s Facebookside.
BUM har haft den løbende kontakt med kunstnere og været kontaktformidler mellem kommune
repræsentanter og kunstnere, og har været med til at arrangere, planlægge og gennemføre dialogmøder,
kurser og workshop med både film og dans. BUM har ligeledes faciliteret den workshop, hvor kunstnerne
mødte 150 børn fra hele regionen til opstarten af Ønskelandet.



Opsøgende kontaktbesøg i Norge, Sverige, Island og Letland i forhold til nordisk konference og netværk
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BUM Aktiviteter 2016

Datoer

Aktiviteter

Deltagere

29. januar

Netværksseminar
”Maskinrum og Visioner ”

50 deltagere
Pitching af projekter og
oplæg med Lars Geer
Hammershøj

17. marts

Workshop ”Pecha Kucha”
- Hvordan pitcher jeg mit projekt?

22 deltagere

16. august

Workshop Ønskelandet
- kunstnere møder børn

150 børn

6. september

Filmkursus i samarbejde med Aarhus2017

40 deltagere

18. november

Konference med nordisk perspektiv Gentænk
Børnekultur i Norden

107 deltagere

-

Løbende mødeaktivitet igennem
hele året

-

Samarbejdsmøder, Aarhus 2017
forberedelser til Børneåbningen
januar 2017
6 bestyrelsesmøder
Generalforsamling

6
15

BUM i tal
Aktivitet

2014

Medlemmer i foreningen
(forventet: 20)

2015

2016

31

38

BUM nyhedsbrev

88

115

127

Hjemmesiden
sessioner/brugere/sidevisning

3859/3071/7682

5857/4933/10.780

5.358/ 3.649 / 13.236

Facebook ’synes godt om’

92

143

209

Deltagere seminardag januar

62

54

50

Deltagere Pecha Kucha Kursus

Afviklet i 2013
(antal mangler)

22

22

BUM-konferencen / Nordisk
Konference:
Gentænk Børnekultur i Norden

105

86

107
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BUM 2017
I løbet af 2017 skal BUM gentænke sig selv og sin organisationsform og videreudvikle partnerskaber med alle
kommuner i Region Midtjylland med henblik på at sikre en selvbærende organisation med varige aktiviteter i BUM
netværket bl.a. for herigennem at skabe rammer, der kan løfte arven fra Aarhus 2017 (Aarhus 2017 legacy) på det
børnekulturelle felt med udgangspunkt i den store fælles succes med Ønskelandet.
April-juni 2017 skal bruges på en strategisk ’Tour de Midt’ hvor BUM afholder dialogmøder med de relevante parter i
hver enkelt kommune med henblik på at indgå bindende partnerskaber med BUM i den enkelte kommune fra 2018.
Med henblik på optimal videreførelse af Aarhus 2017 projekter i alle kommunerne afholdes to Legacy seminarer for
alle netværkets medlemmer, ligesom der videreudvikles tværgående kompetenceløft med nordisk og internationalt
sigte. Opgaver, som det kan være svært at løfte i den enkelte kommune i tider, med fokus på kerneopgaver i
institutionerne.

Aktiviteter 2017:


April-juni 2017:
Tour de Midt: dialogmøde i hver enkelt af alle kommuner inviteres netværkets interessenter: centrale
forvaltningskonsulenter (kultur/dagtilbud/skole), decentrale kulturinstitutioner samt freelance kunstnere og
kulturformidlere.
Formål: indgåelse af partnerskabsaftale gennem afklaring af kommunens behov og bidrag til BUM indenfor:
Aarhus 2017 legacy.
Kompetenceløft, projektudvikling og videndeling.
Nordiske og internationale samarbejder/partnerskaber
Hermed bidrager BUM til en tværsektoriel tilgang til Børnekulturområdet i kommunerne, et partnerskab med
BUM med egenbetaling vil i højere grad legitimere og stimulere sektorerne til samarbejder på tværs.



Januar 2017
Tæt samarbejde med Aarhus 2017 om Børneåbning 2017: Ønskelandet.



22. marts 2017
1. legacy seminar for alle i netværket på baggrund af de gode fortællinger om Ønskelandet



29. sept. BUM-seminar
2. legacy seminar med udgangspunkt i de enkelte projekter og videreførelse af BUM



15. -17. november 2017
International konference / seminardage: ’Børn, kunst og bæredygtig dannelse’ med henblik på etablering af
nordiske og internationale samarbejder afholdes sammen med Aarhus 2017 og Slots- og Kulturstyrelsen.



Videreudvikling af kursusdage, webinarer og portal med henblik på fortsat kompetenceløft, fælles
projektudvikling og videndeling - også i det tværsektorielle felt i kommunerne

22. marts 2017, Ulla Voss Gjesing, Formand foreningen BUM
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