Udvalg for kultur, fritid og idræt 11-10-2021

Beslutning: Ansøgning fra Værløse Bymidte til Eventpuljen 2021
Sagsnr. i ESDH:
20/15374
Beslutningskompetence: Udvalg for kultur, fritid og idræt
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om de vil yde tilskud fra Eventpuljen 2021 til lysfestival i Værløse Bymidte
i anledning af Bymidtens 60 års fødselsdag.
Sagsfremstilling
Ansøgning
Centerforeningen for Værløse Bymidte har fremsendt ansøgning om støtte til en lysfestival for
borgerne. Lysfestivalen tænkes afholdt fredag og lørdag d. 19.-20. november 2021 i Værløse
Bymidte i forbindelse med Bymidtens 60 års fødselsdag.
Lysfestivalen er inspireret af Copenhagen Light Festival i februar 2021, hvor den professionelle
kunstnergruppe Tokyo Blue Art Group markerede sig ved en farverig oplysning af en gangbro i
København. Kunstnergruppen har udarbejdet et idéoplæg til en lysfestival i Værløse Bymidte.
Lysfestivalen er tænkt som en gave til borgerne i efterårets mørkeste tid, og det er hensigten, at
lysfestivalen skal give borgerne mulighed for at genopdage Bymidtens enkle arkitektur og byens
historie. Lysfestivalen er sammensat af i alt tre dele:
 Værløses historie og arkitektur. På fire udvalgte gavle i Bymidten projiceres lysværker med
historiske og nye fotografier af Værløse by, Bymidten og Flyvestation Værløse. Her anvendes
bl.a. teknikken ”Op Art kunst”, hvor øjet narres til at danne nye indtryk af former, perspektiver,
flader og farver. Lysinstallationen afvikles over to aftener hhv. fredag og lørdag kl. 18.00 –
22.00.
 Kreativ workshop. Ved en kreativ workshop for borgere i alle aldre (børn, unge og voksne) får
borgerne selv mulighed for at skabe deres egne kunstværker ved at klippe og sammensætte
forskellige geometriske former. De personlige værker sættes i en ramme, som kan tages med
hjem. Den kreative workshop afholdes lørdag kl. 10.00 – 14.00.
 Oplysning af gangbroer. For at binde byen sammen ønsker Centerforeningen en farverig
oplysning af en eller flere gangbroer, som fører ind til Bymidten. Højeste prioritet er gangbroen
fra Rådhuset til Bymidten, men hvis økonomien tillader det, ønskes gangbroen fra stationen til
Læssevej også inddraget. Lysinstallationen afvikles over to aftener hhv. fredag og lørdag kl.
18.00 – 22.00.
I vedlagte bilag findes en uddybende beskrivelse af lysfesten – herunder koncept, fotoeksempler,
oversigtskort og økonomi.
Økonomiske konsekvenser
Centerforeningen søger om et samlet tilskud på 37.500 kr. Et sådant tilskud vil kunne disponeres fra
kommunens eventpulje, der grundet corona-aflysninger forventer at have ca. 150.000 kr. i
uforbrugte midler i 2021.
Støtte fra eventpuljen tildeles normalt ud fra en vurdering af, om et event lever op til flere
foruddefinerede mål. Det er forvaltningens vurdering, at eventen på Bymidten primært lever fuldt
ud op til målet om at ”Skabe merværdi til gavn for lokalsamfundet, borgerne, erhvervslivet og
foreningslivet” og tangerer enkelte af de øvrige mål.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Lysfesten understøtter kultur, samskabelse og oplevelser på tværs af generationer og kulturel
baggrund.
Borgerinddragelse
Det er et offentligt event, hvor alle borgere i Furesø Kommune kan deltage. Det forventes
endvidere, at borgerne kan bidrage ved at fremskaffe gamle og nye fotos fra Værløse.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at projektet støttes via eventpuljen.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-10-2021
Godkendt.
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