Lista- og menningarstefna
Lista- og menningarstefna Sveitarfélagsins Árborgar 2010 –
2013
Menning er hugarfar hvers samfélags sem birtist í tjáningu og
starfsemi í margvíslegu formi. Menning nær því aðeins að
þróast og vaxa að íbúum sé gert sem auðveldast að njóta, taka
þátt í eða upplifa þessa tjáningu og starfsemi. Það sem við í
daglegu tali köllum menningu er að einhverju leyti huglæg
verðmæti sem íbúarnir njóta og mæla lífsgæði sín við.
Það er því brýn nauðsyn hvers samfélags að leggja rækt við og
styðja myndarlega alla þá einstaklinga, félög, samtök,
stofnanir eða fyrirtæki sem starfa að menningu á einn eða
annan hátt. Í menningarstarfi birtist
samfélagsins, persónuleiki þess.
Framtíðarsýn og grunnur
Sveitarfélagsins Árborgar
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Nefnd um mótun lista- og menningarstefnu í Sveitarfélaginu
Árborg hefur eftirfarandi framtíðarsýn í lista- og
menningarmálum sveitarfélagsins og leggur til eftirfarandi
tillögur sem grunnatriði í lista- og menningarstefnunni.
Stefna þessi verði endurskoðuð fyrir lok árs 2013 með
það í huga að sjá hvaða markmið hafi náðst á tímabilinu
og ákvarða hvaða skref skuli taka næst til að efla
lista- og menningarlíf og menningaraðstöðu í
Sveitarfélaginu Árborg.
Að
íbúar
hafi
fullnægjandi
aðstöðu
fyrir
menningarstarf. Sveitarfélagið Árborg stefni að því að
setja fram framtíðarlausn (og framkvæmdaáætlun ) um
lista- og menningarhúsnæði á Selfossi sem gefur kost á
fjölbreyttri menningarstarfsemi ásamt frekari nýtingu
mannvirkja sem fyrir eru. Tekið verði mið af niðurstöðum

og tillögum úr greiningarskýrslu frá sept. 2008 um
úttekt á menningarhúsnæði í Sveitarfélaginu Árborg
,,Greining á húsnæðisþörfum menningarstarfsemi vegna
tillagna um mögulegt lista- og menningarhús í
Sveitarfélaginu Árborg” sem gerð var af RHA.
Stefnt verði að því að setja á stofn „stofu”,
Árborgarstofu eða stofu Tryggva Gunnarssonar í
Tryggvaskála. Stofan gegni því hlutverki að auka samræmi
og samþættingu í menningar-, markaðs-, ferða-,
kynningar- og umhverfismálum í Sveitarfélaginu Árborg og
ná þannig fram aukinni tengingu og skilvirkni milli
málaflokkanna. Þetta yrði fyrsta skrefið í átt að
fjölnota menningarhúsi.
Kjölfestan yrði Ölfusársetur
og Upplýsingamiðstöð ferðamanna í Árborg.
Stefnt

verði

að

því
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Sveitarfélagsins Árborgar verði efldar, t.d.
kvöldlagi, um helgar og á menningarhátíðum.

að

Úthlutun styrkja til viðburða og menningarstarfsemi á
vegum einstaklinga eða einkaaðila verði einu sinni á ári
að undangengnu umsóknarferli til lista- og
menningarnefndar. Fjárstyrkir verði þrenns konar:
a) til undirbúnings
b) til framkvæmda
c) vegna annars kostnaðar
Einnig verði styrkir í formi þátttöku
sveitarfélagsins, t.d. varðandi niðurfellingu
húsaleigu,
aðkomu bæjarstarfsmanna, þátttöku stofnana, flöggun og
fánaborgir o.fl.
Stefnt verði að því,að „Listamaður Sveitarfélagsins
Árborgar” verði útnefndur árlega úr einhverri listgrein
og fái starfslaun sem nema allt að 6 mánaða launum,
samkv. þeim reglum sem gilda almennt um starfslaun
listamanna hjá sveitarfélögum.

Að Sveitarfélagið Árborg stefni að því að koma upp og
bjóða gestalistamönnum upp að aðstöðu til að dvelja í
ákveðinn tíma til að vinna að listsköpun sinni og
jafnframt að deila með og veita almenningi aðgang að
list sinni.
Að staða menningar,- ferða- og kynningarmála fái aukið
vægi í starfi verkefnisstjóra íþrótta-, forvarna- og
menningarmála.
Að Sveitarfélagið Árborg hafi samstarf við sveitarfélög
á Suðurlandi um stefnu í lista- og menningarmálum á
svæðinu í heild, í samvinnu við menningarfulltrúa og
menningarráð Suðurlands. Fylgst verði með þróun og nýjum
tækifærum til eflingar lista- og menningarmálum í
tengslum við Markaðsstofu Suðurlands og Vaxtarsamning
Suðurlands og Vestmannaeyja.

Í stefnunni, sem hér fer á eftir, er „menning” skilgreind í
eftirfarandi þætti: sjónlist, tónlist, ritlist, leiklist,
reglulegar hátíðir, samkomur og viðburði, söfn og sýningar,
börn, ungmenni, eldri borgara, menningarminjar og náttúru.
Markmið Sveitarfélagsins Árborgar til eflingar á eftirfarandi
menningarþáttum
Sjónlist
Hugtakið sjónlist nær yfir sköpun í þrívídd, málverk og aðra
myndlist og handverk af ýmsum toga og er einhver sýnilegasti
hluti listsköpunar í Sveitarfélaginu Árborg.
Stefnt verði að því að kaupa eitt útilistaverk á hverju
kjörtímabili og sjónlistaverk í samstarfi við Listasafn
Árnesinga. Verkunum verði valinn opinber staður í eða
við stofnanir á vegum Sveitarfélagsins Árborgar. Hugað

verði að mögulegum staðsetningum fyrir útilistaverk
framtíðarinnar í endurskoðun aðalskipulags.
Listskreytingar verði sem oftast fastur liður í
nýbyggingum á vegum Sveitarfélagsins Árborgar. Gerður
verði þjónustusamningur við Listasafn Árnesinga varðandi
umsjón og skráningu listaverka, ráðgjöf varðandi viðhald
á útilistaverkum í eigu Sveitarfélagsins Árborgar og lán
á verkum til stofnana Sveitarfélagsins Árborgar.
Tónlist
Í Sveitarfélaginu Árborg er fjölbreytt tónlistarmenning og
tónlistarsköpun á hér langa og merka sögu.
Rekstur Tónlistarskóla Árnesinga verði tryggður áfram
sem atvinnustofnun í tónlist og stutt við frumkvæði
einkaaðila í tónlistarkennslu.
Að menningarhúsnæði verði sérútbúið með tilliti til
tónlistarflutnings.
Að leitast verði við að fá starfandi tónlistarmenn eða
nemendur í tónlistarnámi í Sveitarfélaginu Árborg til að
flytja tónlist þegar staðið er fyrir móttöku, öðrum
opinberum viðburðum eða hátíðum í sveitarfélaginu.
Æfingarhúsnæði fyrir hljómsveitir verði fyrir hendi í
samráði við félagsmiðstöð og ungmennahús.
Ritlist
Ritlistin á sér merka sögu í Sveitarfélaginu Árborg. Margir
þekktir rithöfundar koma af svæðinu og bókasöfn eru hér með
þeim elstu á landinu.

