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Verslag cultuurraad 9 januari 2014
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd zonder opmerking
2. Uitstap cultuurraad naar legermuseum
a. Er waren 9 deelnemers. Vrij weinig deelnemers ondanks dat de datum
verscheidene keren werd aangekondigd.
b. Jammer dat de zaal 14-18 niet te bezoeken was!
c. Dit jaar naar het red star museum in Antwerpen, op tijd reserveren?! We
plaatsen dit op de dagorde van juni
3. Bedankingsmoment OMD
a. Ontspannen en gezellig, leuk om de foto’s te kunnen zien.
b. Goede nazorg van het evenement.
c. De verenigingen die meegewerkt hebben met de cultuurraad, hebben er een
mooi centje aan verdiend. Wat mooi meegenomen is.
4. Activiteiten 2014
a. WAK: grote oorlog
i. Voorstel van de werkgroep groote oorlog om dit uit te stellen naar
september en een informatieve maar ook kunstzinnige tentoonstelling te
organiseren over de groote oorlog.
ii. We willen terug een traject afleggen met de scholen, budget is voorzien.

b.

c.

d.

e.

iii. Bekijken of de locatie (De Camme) groot genoeg is, uitbreiden in de
buurt?
11 juli-viering
i. Vlaanderen zingt leggen we terug vast? Ja
- Enige minpunt is dat we geen inspraak hebben in de playlist.
- We willen meer Vlaamse liedjes
ii. Kunnen we zelf een voorprogramma kiezen. Of daarvoor nog?
- Geert, neemt contact op
iii. Kinderzangstonde, maar tussen de kinderen (niet op het podium
iv. Programma:
- 17u-18u kinderzangstonde
- 18u-19u iets van ons?
- 19u-20u hun voorprogramma maar met meer Vlaamse hits?
- 20u-23u Vlaanderen zingt
v. Folkbal achteraf: wordt moeilijk.
100 jaar grote oorlog
i. 385 oudstrijders uit onze gemeente
- Geert geeft uitleg bij de organisatie van Steenokkerzeel
mobiliseert.
- De cultuurraad stelt voor om er een Dansnamiddag voor senioren
met decap-orgel aan te koppelen op dinsdagnamiddag. De
cultuurraad wil dit in handen nemen en voor werkkracht zorgen
aangezien de wak wegvalt.
Freepodium eind november
i. Werkgroep: Catherine (move libre), Peter, Marleen, Rony
ii. Vragen wie vanuit jeugd in de werkgroep stapt.
iii. Alle Podiumkunsten
iv. Begeleiding van de groepen, een traject opzetten met de jeugdhuizen?
v. Een mooie prijs: begeleiding of workshops.
vi. Goede bekendmaking naar alle doelgroepen, communicatie naar niet
georganiseerde mensen.
vii. Steenokkerzeel heeft talent! Als werktitel
Open monumentendag
i. De graaf heeft geantwoord dat hij het kasteel niet wenst open te stellen,
wel de tuin en de ijskelder.
ii. Dat gaan we niet doen
iii. Terug kasteel Ter Ham?
- Met inkleding of zonder?
- Met sponsering of zonder? Middenstandsraad betrekken?
- Wat met de gidsbeurten?
a. Gidsen op strategische locaties
b. Boekjes maken?
- Volgende keer bekijken we of dit haalbaar is.

5. Varia
a. Peter
i. Op 1 februari nieuwjaarsdrink van de klakson blues met folkgroep ‘et
encore” in de Linde
ii. 15 maart: St Patricksday in De Linde met ‘op ’t goe vallen uit’.
iii. 14 juni: battle of the blues (winnaars openen het festival)
b. Rik B.
i. Jumelage met Russische gemeente
- Rik heeft iemand uit Vilvoorde die uitleg wil geven.
- VVSG heeft hier ook info over.

-

Er zouden subsidies zijn vanuit EU? Wat is het kostenplaatje
De cultuurraad adviseert positief om deze case verder uit te
werken er zijn wel vragen bij Rusland gelet op het regime daar.
Rik zoekt dit wat verder uit, Geert L. wil de vvsg wel contacteren.
Daarna maken we een formeel advies over aan het college.

c. Rik M.
i. Wegwijzers verwijzen naar kasteel van Ham, het moet Ter Ham zijn. Dit
zijn wegwijzers van de Vlaamse gemeenschap.
d. Dirk
i. Heeft kandidaten voor een middeleeuwse kerstmarkt mee te
organiseren. Hij geeft de gegevens door aan Geert L.
ii. Geert L geeft aan dat het idee eerder zou zijn om een nieuwjaarsdrink
met nieuwjaarsmarkt te organiseren in januari (kerstmarkten zijn er al
genoeg)

