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EDI ställer frågor om kulturen

I detta brev listar vi aktuella utlysningar och konferenser så att du kan planera din
verksamhets kulturella aktiviteter på Europanivå. Kom gärna på EDI-seminariet om
Kreativa Europa för att få koll på EU:s framtidsplaner.
Nyligen var Europa Direkt Intercult i Bryssel för att fördjupa sig i EU-apparaten. Intercult
ställer alltid frågor om kulturen i dessa sammanhang, en politisk fråga med stor potential
om den får mer plats. Vi kommer att göra detsamma på Europaforum Hässleholm i mitten
av april. Men mest ser vi fram emot det danska ordförandeskapet i EU:s satsning på
kulturen - konferensen Next Step i juni. Det preliminära programmet lovar aktuella och
engagerande diskussioner. För ett samtal om Europa i intimare miljö välkomnar vi dig till
Katarina Kvartersdag 12 maj, då kommer Pierre Schellekens till EDI.
Glad Påsk!
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.

Kvartersdag i Katarina 12 maj

För tredje året i rad bjuder vi till en heldag
mitt på Södermalm. Kom på Upcyclingloppis, fototävling, barndisco,
stadsvandring, Fisken (13-19 år), med
mera.
EDI bjuder på ett samtal om Europa och
Södermalm med Pierre Schellekens, chef för
EU-kommissionens representation i Sverige.
Vill du delta i loppisen? Mer info på
www.katarinakvartersdag.se
Välkomna önskar Europa Direkt Intercult,
Södra Teatern, Polska institutet, Katarina
Församling och Dramalabbet
Följ oss på Facebook för programsläpp och
fototävling

Tips! Aktuella utlysningar #3

Månadens lista över aktuella utlysningar tipsar om EUs Kulturprogram, MEDIA desk,
Europa för medborgare, Nordiska Kulturfonden och Musikplattformen i Sverige.
Läs mer...

EDI Seminarium! Kreativa Europa 2014-2020

Få koll på och ställ frågor om programmet Kreativa Europa och kulturens position i
Europa 2014-2020.
TID: 24 april PLATS: Intercult
Sänds även live via Bambuser. Sista anmälningsdag 18 april
Anmäl dig och läs mer här

Save the date! Aktuella konferenser om Europa

I Sverige möts samhällsdebattörer på det årliga Europaforumet i Hässlehom i april.
Som en del av det danska ordförandeskapet i EU arrangeras Next Step - putting
culture on the agenda for the future of Europe i juni. EU-kommissionens väg till ett
Europa där kultur är en grundpelare går via publiken. I höst ordnar man en konferens
om publikutveckling.
5 aktuella konferenser

Vill du arbeta som handläggare på en av EU:s institutioner?

Rekrytering till EU tjänster pågår. I årets uttagning söker man kandidater inom följande
områden: allmänna tjänstemän, juridik, revision, kommunikation och yttre förbindelser.
Anmäl ditt intresse på nätet senast den 17 april.

Läs mer...

EU-medborgare kan kräva att nya lagar föreslås med en miljon underskrifter

Från och med den 1 april 2012 är det möjligt för EU:s medborgare att gå samman och
gemensamt uppmana EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag på områden där EU har
befogenhet att stifta lagar.
Läs mer...

Har du koll på de svenska ledamöterna i Europaparlamentet?

I Europaparlamentet sitter 20 svenska ledamöter. EU Parlamentet arbetar genom olika
utskott, däribland Kultur och utbildningsutskottet. Ett annat utskott som är relevant för
kulturfrågor är Utskottet för regional utveckling med Jens Nilsson (S) som tillhör Gruppen
progressiva förbundet av socialdemokrater S & D.
Läs mer...

Skolor uppmanas arrangera generations@schoold-dag i april

Med anledning av Europaårets tema uppmanar Europeiska Unionen alla skolor i Europa att
arrangera generations@school dag omkring den 29 april som är den Europeiska Dagen för
Solidaritet Mellan Generationer. Det finns utbildningsmaterial, möjlighet att ansluta sig till
en europeisk tävling med priser och dela med sig av sina erfarenheter från projektet.
Läs mer...

Kortkortfilmtävling för dig under 30 år

Delta med en enminuts- film på temat aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer
och vinn en presentation och resa till Bryssel.
Läs mer...

Europa Direkt Intercult (EDI) drivs av
Intercult och vänder sig till er som söker en
kulturell ingång i EU eller information om t
ex EUs program, inom och utanför
kultursektorn.
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