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Baggrund og historie
Glyngøre og omegn har valgt sin vej, vi vil skabe Liv og frem for alt sætte fokus på vores kultur og det
gode liv, der er i Glyngøre og omegn. Dette arbejde er der blevet en væsentlig større mulighed for, da
vi i august 2010 står med en kulturhistorisk perle, vores ny renoverede Æ Kassehus. Glyngøre Borger
og Erhvervsforening, som står for Æ Kassehus, har dannet en musikgruppe som har fået til opgave at
fremme målet om at Æ Kassehus skal udvikle kulturelle tiltag og social interaktion mellem borgerne.
Det er ud fra denne opgave at man har udviklet ideen om
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Vision
Fremme den lokale sociale interaktion i Glyngøre og omegn, via uformelle musik arrangementer.
Ide
At lave en tilbagevendende aktivitet i Æ Kassehus, som kan bidrage til det gode liv koncept.
At grundlægge en aktivitet som kan give borgere mulighed for at møde andre, i uformelle omgivelser.
At give ikke eksponerede musikere chancen for at vise hvad de kan.
At have nogle arrangementer for turister og gæster på havnen i sommerhalvåret.
Mål
• At fremme den sociale interaktion i Glyngøre og omegn
• At markedsføre byen og lokalsamfundet
• At føre traditioner og kultur videre
• At kunne lave en tilbagevendende arrangement for ikke-eksponerede musikere
Formål
• Markedsføring af Glyngøre og Limfjordslandet
• Skabe tradition for en Musik Jam, hvor nye musikere kan komme og vise deres evner
• Skabe liv i Glyngøre
• Skabe identitet
• Skaffer midler til videre udvikling af Glyngøre og omegn
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Strategi
Lave en løbende kultur begivenheden
, som bevirker at man mødes og løbende har lokal
kontakt, skaber omsætning og liv på havnen.
Aktiviteten er en langsigtet satsning, som skal bruge en 5 til 8 mdr. til at bide sig fast og samtidig også
give musik gruppen mulighed for justeringer af koncept.
Vi skal sørge for den brede folkelige atmosfære, så vi får det til at være et rart sted at komme, også for
børne familier. Stemningen skal være uformel ”du kommer bare…”
Vi skal forsøge at gøre arrangementerne selvkørende, derfor er det vigtigt at vi finder nogle produkter
som borgerne vil købe. Et samarbejde med Konen og kokken eller Limfjordenshus er naturligt.
Vil skal så vidt muligt undgå entré penge, vi tror det afholder nogle fra at komme.

Musikken skal gerne være lokalt (Skive Kommune), med mulighed for at ikke eksponerede bands kan
prøve kræfter af. Enkle satsninger på mere kendte navne kan afprøves for at skabe varietet i programmet
og opmærksomhed.
Projekt deltagere
Selve projektet inddrager grupper, foreninger og erhvervsdrivende,
• Musik gruppen
• Liv på Havnen
• Vildrosen
• Glyngøre borger og erhvervsforening
Projektets aktivitetsplan
Plan for 04. februar 2011:
•

Kl. 16.00 åbner baren, med mulighed for at købe drikkevarer, snacks og sandwich.

•

Kl. 17.00 musik ved 4Folks til kl. 19.00.

•

kl. 19.00 og frem er der alm. hygge og musik fra kassehusets anlæg.
I Æ Kassehus skal der være dækket op med borde og stole.
Herefter vil der hver d. 1. fredag i måneden være
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Budget (de første 5 gange)
Leje af Æ Kassehus
Leje af Lyd udstyr
Markedsføring
Musikere
I alt

10.000,- Kr
4.000,- Kr
10.000,- Kr
30.000,- Kr
54.000,- Kr

Vi søger følgende,
Skive kultur og borgerservice

54.000,- Kr

Vi håber Skive kultur fond vil støtte os med ovennævnte beløb, så vi kan komme i gang og få projektet
op at stå. Der vil være en masse frivilligt arbejde i dette projekt, men det tager alle projektgrupperne
tilknyttet dette projekt gerne for at få projektet op at stå. Der vi sandsynligvis opstå et mindre overskud
i forbindelse med salg af drikkevarer og mad, det er meningen at dette skal bruges som kapital til
at holde gang i projektet, så det vi ber om er egentlig en slags starts kapital, så vi kan få projektet
selvkørende.
Hvilket lokal område er projektet rettet imod
Området er i første omgang rettet mod Glyngøre og omegn, men hvis vi kan gøre arrangementet
interessant nok, vil vi kunne trække fra hele vores nær område.
Hvilken målgruppe er projektet rettet imod.
Lokalbefolkningen i Glyngøre og omegn.
Borgere i Skive og Morsø kommune.
Turister og besøgende i Limfjordslandet.
Pva. Musik gruppen og Glyngøre Borger- og erhvervsforening
Henrik Høyer, Fyrrevej 2, Glyngøre, 7870 Roslev, Tlf.: 5190 6270, Email:henrikhoyer@fibermail.dk

