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Nytt år, nya möjligheter

En månad in på det nya året har vi stora förväntningar på vad 2012 har att ge. Trots att
den mycket nedslående kulturpolitiken i Ungern nu träder i kraft, så låter inte oppositionella
röster vänta på sig. Anslut dig genom att manifestera Teaterns dag för tolerans imorgon 1
februari. På Intercult planerar vi en aktion från dansgolvet - LunchDisco featuring DJ Lisa
Ladberg (Afrotronics).
De närmaste fyra månaderna kommer att bli avgörande för EU:s långtidsbudget. Kreativa
Europa, kultur- och mediaprogrammet, är en av 60 förslag som ska debateras och slutligen
beslutas om. EDI kommer att hålla dig uppdaterad om utvecklingen.
Har du några frågor om Kultur och EU så ta gärna kontakt med oss.
Annars hörs vi om en månad igen!
Tips och nyheter från EDI
Med Europa Direkt Intercults nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad om EDI-aktiviteter och
korta nyheter från Europa. Varje månad får du lättlästa sammanfattningar med länkar till
europeisk press och andra källor för fördjupning.

Tips!

Vi har sammanställt en lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige,
många med deadlines redan i februari. Håll dig uppdaterad om möjligheterna hos EU:s
Kulturporgram, European Cultural Foundation, Ungdomsstyrelsen, Nordisk Kulturfond,
Kulturrådet, Konstnärsnämnden och för den Stockholmsbaserade även Innovativ Kultur.

Läs mer...

Kurs! Internationella kulturinstitut + svenska kulturorganisationer

Dags att fylla på kompetensen och skapa nya kontakter?
Temat på Intercults februari-kurs är utveckling och finansiering av svenska kulturprojekt
med europeisk dimension i samarbete mellan internationella kulturinstitut (EUNIC) och
svenska kulturorganisationer. En heldag med seminarier, diskussioner och workshop.
TID: 17 februari PLATS: Intercult
Anmäl dig senast 10 februari, begränsat antal platsers.
Läs mer...

Hjälp kulturvärlden i Ungern protestera mot högerstyrningen av kulturpolitiken

Den 1 februari byts ledningen ut på ”New Theatre” i Budapest vilket lett till upprop från
många teaterarbetare i Ungern, som vädjar till sina kolleger på teatrar i Europa att läsa upp
en text som protesterar mot den växande intoleransen i Europa och utropar 1 februari till
Teaterns dag för tolerans.
Läs mer...

Har du koll på EU-programmet Kreativa Europa?

Vad är EU-programmet Kreativa Europa? Varför behövs programmet Kreativa Europa? Här
finns en introduktion i form av frågor och svar av EU-kommissionen.
Kreativa Europa 2014-2020 - Frågor och svar

Albanien blir det 37:e landet i EU:s Kulturprogram från och med 2012

Från och med januari 2012 är det möjligt att ansöka om stöd för samarbete med albanska
kulturaktörer inom Kulturprogrammets alla programområden, enligt ett nytecknat
samarbetsavtal signerat EU-kommissionens generaldirektör för generaldirektoratet för
utbildning och kultur Jan Truszczynski och Albaniens ambassadör Mimoza Halimi.

Kroatien sa JA till EU och kan bli den 28:e medlemsstaten redan 2013

Två tredjedelar av Kroatiens väljare röstade förra söndagen för att landet ska gå med i EU.
Trots att valdeltagandet bara var 44 procent välkomnades resultatet som historiskt.

Läs mer...

EU medborgare i krissituationer på resor utanför EU

EU-kommissionen har antagit ett förslag som ska för förbättra möjligheterna att få hjälp för
EU medborgare som hamnar i krislägen under sina resor i världen. Bland annat ska
samarbetet mellan medlemstaternas konsulat öka och vår rätt att få hjälp på andra EUländers konsulat i utlandet stärkas
Läs mer...
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