ANSØGNING / 20.1.2019
HvidovreBibliotekerne ansøger i samarbejde med musikproducent Sound21 hermed Kultur- og
Fritidsudvalget om et støttebeløb på kr. 40.000 til Stjerneby 2019. I år satser Stjerneby på at udfolde
temaet ’Vores Planet’ ved at sætte fokus på verdensmålene via en række science-foredrag og
musikværksteder, samt et finale-event ved Hvidovre Strandpark.
Udkast til aktiviteter
Stjerneby 2019 starter ud med både astronomi- og miljøorganisationsforedrag på Avedøre Bibliotek i uge
17 tilegnet skoler i Hvidovre og andre interesserede borgere (v. Forskningens Døgn). Derefter igangsættes 2
skoleværksteder i maj-juni, hvor der sættes fokus på verdensmål, instrumentbyggeri og musikproduktion
på baggrund af affald fundet lokalt. Vi er pt. i dialog med Langhøjskolen og Engstrand Skole om dette. Som
finale vil vi præsentere en faglig og festlig event torsdag d. 20. juni kl. 16 – 19 i teltscene ved Hvidovre
Strandpark. På finaledagen, sættes der scene for musik/science-optræden både med involverede skoler fra
værkstederne og andre skoler samt showcase med lokale miljøaktører. Her kan nævnes flere forslag, bl.a.
KlimaZirkus, og/eller hands-on workshop for børn med holdet bag arkitektur og kunstdesign i Strandparken.
Som afslutning planlægges en koncert for hele familien med en artist, som i sagens natur i sit show
interagerer med Stjerneby-tematik.
Projektmål:
1) At skabe et musik/science-projekt i Hvidovre der forstærker skolernes, kulturscenernes og
borgernes oplevelse af lokal identitet og samhørighed omkring verdensmål som tema
2) At åbne op for nye faglige og kulturelle muligheder og måder at se byrummet i Hvidovre på ved at
skabe et inspirerende kulturelt indhold i tæt samarbejde med lokale kræfter og science-kredsløb,
samt at udvikle nye netværks- og samarbejdspartnere f.eks.: KlimaZirkus, Plastic change og
cirkusmuseet.
3) Via Stjerneby at skabe glade børn, lærere og andre interessenter samt at få fulde huse til
finaledagen og herigennem danne basis for visionen om en egentlig musik/science-festival i 2020
Kort om Stjerneby:
Stjerneby er et lærings- og oplevelsestiltag på tværs af skoler, biblioteker, musikscener og science kredsløb
som med succes har været afholdt i Hvidovre siden 2017. Med fokus på skoleværksted, astronomi-foredrag
og børn/ungekoncerter – senest med fuldt hus på Kometen i september 2018 med showcase-koncert skabt
af folkeskole, gymnasium og produktionsskole - er der efterhånden mobiliseret et populært musik/scienceevent med både kant og kulør, tilegnet børnefamilier, skolelærere og alle andre interesserede i Hvidovre.
Baggrund for Vores Planet-tema:
Vi lever i en verden, som må stille skarpt på miljøet af hensyn til morgendagens generationer. Det 21.
århundrede har derfor sat turbo på bæredygtig udvikling bl.a. med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
Stjerneby vil interagere med disse mål, ved at tage afsæt i det ikoniske billede af vores planet taget for 50
år siden i forbindelse med NASA’s månerejser. Mange er enige om, at dette billede af en både vidunderlig
og skrøbelig planet ude i det kosmiske mørke for alvor satte fokus på miljøet og den spirende økologiske
bevidsthed. Med udgangspunkt i billedets miljøhistoriske effekt, samt i hvad vores blå planet kan bruge
månen til som bæredygtig energiressource, kigger vi fremad mod en ny verden med nye tanker, handlinger
og håb.

BUDGET / Stjerneby 2019
Anslåede udgifter:
2 musikproducere (16 værkstedstimer x 2 klasser = 32 timer á 500 kr/t) ..........16.000
Indholdsproduktion & materialer v. miljøorganisation Plastik Change.................3.000
Vega landskab / billedkunst-værksted...................................................................6.000
Finalekoncert ved artist/band ...............................................................................9.000
Lydmand/tech-produktion.....................................................................................5.000
Catering (mad & drikke v. finaledag) ......................................................................3.000
Musikproducent Sound21 (projektledelse, facilitering, møder, PR m.m.).......... 15.000
Telt oprig/nedrig....................................................................................................3.000
Leje af telt - service in kind Cirkusmuseet.....................................................................0
Forskere til tema-event for skolerne på Avedøre Bibl. v. Forskningens Døgn.............. 0
Markedsføring (plakat/flyers) – service in kind Hvidovre Bibliotek...............................0
TOTAL:...................................................................................................................60.000
INDTÆGT:
HvidovreBibliotekerne medfinansiering.................................................................20.000
Hvidovre Kommune Kultur- & Fritidsudvalg ansøges.............................................40.000
TOTAL: ....................................................................................................................60.000

Med venlig hilsen
Bibliotekar ved HvidovreBibliotekerne
Julie Elisabeth Blædel – jzb@hvidovre.dk

N.B. Der kan opstå forhold der gør, at finalearrangementet ikke kan afholdes i strandparken, men
må afholdes et andet sted i kommunen f.eks. aulaen på Avedøre Bibliotek eller Kometen.

