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Kulturen på agendan

Först lite fysisk inspiration! Vi fortsätter att dansa loss på Intercult Annexet. Välkommen på
LunchDisco featuring DJ Lisa Ladberg 7 mars 11:45-13:00, ett Intercultevent men självklart
är EDI öppet för dig som har frågor om Europa.
Alla kulturministrar inom EU samlas till möte i Bryssel den 10 maj 2012. Mötet är det
viktigaste datumet för EU:s medlemsländer att godkänna programförslaget Kreativa
Europa. Hjälp oss på att samla in 100 000 signaturer som stöd innan EU:s
Kulturministermöte.
Läs om Lena Adelsohn Liljeroth och andra svenska poltikers hållning till bland annat
Kreativa Europa i Rapport från Det Europeiska Projektets Framtid skriven av
kulturekonomen Tobias Nielsén.
Mer kulturministernyheter längre ned i brevet. Och som vanligt tips på kurstillfällen och
numera också aktuella utlysningar. Intercult ger en renodlad kommunikationskurs med
exempel från kulturella samarbetsprojekt, den projektform som har blivit så vanlig både på
hemmaplan och internationellt.
Trevlig läsning!
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!

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om
European Cultural Foundation, Kulturbryggan, Grundtvig
och Svensk-danska kulturfonden.
Läs mer...

Kurs! Vilka är vi i sociala medier? - Om digital identitet i sociala medier

Praktisk workshop och föreläsning. Din verksamhets digitala identitet i sociala medier.
Hur viktig är den? Hur kan man skapa och vårda den? Hur, var och när syns vi? Vilka
kanaler ska vi välja? Hur mäter man framgång? En eftermiddag där vi funderar och
workshopar praktiskt kring vår egen, och vår organisations, digitala identitet i sociala
medier, samt tittar på och diskuterar praktiska exempel och strategier från kulturella
samarbetsprojekt.
TID: 14:30 – 18:30, torsdag 29 mars PLATS: Intercult
Begränsat antal platser
Anmäl dig och läs mer...

EDI Seminarium! Kreativa Europa 2014-2020

Vill du få koll på och diskutera programmet Kreativa Europa och kulturens position i
Europa 2014-2020? Kom på Europa Direkt Intercult seminarium vid två tillfällen i vår.
Det är gratis.
TID: 20 mars (fåtal platser kvar), 24 april PLATS: Intercult
Anmäl dig idag, begränsat antal platsers.
Anmäl dig och läs mer här

22 kulturministrar skriver under för kulturen i Europa

Europas kulturaktörer väntar med spänning på att alla länder godkänner den ökade
budgeten som föreslås i EU-kommissionens förslag till kulturprogrammet Kreativa Europa.
Under tiden har 22 europeiska Kulturministrar och EU kulturkommissionären Androulla
Vassilliou skrivit under den franske kulturministerns Frederic Mitterands deklaration med 10
punkter om kulturens roll i Europa. Länder som inte har skrivit under är Sverige, Polen och
Slovakien. Deklarationen publicerades den 9 februari som en annons i International Herald
Tribune.
Läs mer...

Danmarks kulturminister utser namnkunnig insatsstyrka att visa på
konstens och kulturens värde

”What can art and culture do in a time of crisis?” Som en del av Danmarks ordförandeskap i
EU har Danska kulturministern Uffe Elbaek gett 12 europeiska kulturpersonligheter i
uppdrag att hitta svaren. De möts i Köpenhamn 27-28 februari.
Läs mer...

Europaforum i Hässleholm firar 10-års jubileum 16-19 april

Med programmet vill man fånga upp Europas mest aktuella och brännande ämnen. Årets
huvudtema är Förtroende; Litar vi på Europa – kan Europa lita på medlemsländerna?
Klara gäster är bland andra Birgitta Ohlsson, Staffan Nilsson, Lars Calmfors, Franz Fischler,
Gunilla Carlsson och Pia Kinhult.
Läs mer

Vill du jobba som EU expert inom utbildning och kultur?

EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency söker regelbundet experter
som ska granska och utvärdera bland annat projektförslag inom utbildning och kultur.
Läs mer...

Arbetar du med publikutveckling i ett EU-stött projekt?

EU-kommissionen organiserar en konferens om publikutveckling hösten 2012 och letar efter
goda exempel från projekt som har fått stöd av kultur- och mediaprogrammen.
Deadline 9 mars.
Läs mer...

Hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

Visste du att du kan läsa om dina rättigheter som EU-medborgare och få praktiska tips om
att bo, arbeta och resa i EU på webbplatsen Your Europe Advice?
Läs mer...
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