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Kvartersdag på Södermalm, CORNERS samtal, krav på nordiska kulturministrar

I detta brev blandar vi högst lokala händelser med kulturpolitik på nordisk och Europanivå.
Programmet för Katarina Kvartersdag är spikat. Kom förbi våra krokar på Södermalm 12
maj. EDI bjuder på samtal med Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige. Det
blir loppis och mycket mer.
Dessförinnan, måndag 7 maj, presenterar Intercult och Umeå 2014 – Europas
kulturhuvudstad det europeiska samarbetsprojektet CORNERS R&D. Just hemkomna från
Balkan och den tredje CORNERS Xpeditionen samtalar vi med fem av de konstnärer och
forskare som deltar i projektet. Vi avslöjar även planerna för CORNERS 2013-2017.
På den kulturpolitiska fronten kan vi rapportera att i torsdags samlades de nordiska
kulturministrarna i Oslo. Då lämnades en skrivelse undertecknad av 110 nordiska
kulturaktörer med krav om Kreativa Europa 2014-2020 över. I Bryssel den 10 maj
förväntas EU:s kulturministrar ta ett delbeslut om det nya programmet.
Sist men inte minst, är din organisation intresserad av att ha ett Europa Direkt-kontor?
Nätverket söker nya partners.

God läsning och välkommen till Intercult i maj!
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.

Katarina Kvartersdag 12 maj - mitt på Södermalm i Stockholm

För tredje året i rad bjuder vi till en heldag mitt på Södermalm tillsammans med våra
kulturgrannar Södra Teatern, Polska institutet, Katarina Församling och Dramalabbet.
Nytt för i år är Upcycling:Loppis, arrangerat av Katarina församlings sociala företagande.
Dessutom samtal, fototävling, barnrytmik, stadsvandring, Fisken (13-19 år), konst och
klubb och lite till.
Läs mer...

EDI-samtal: Från fattigdom till rikedom
på Södermalm och i Europa

På Katarina Kvartersdag bjuder EDI på
samtal med Pierre Schellekens, chef för
EU-kommissionens representation i Sverige,
Tomas Lindström och Daniel Nordlund,
Katarina församlings Sociala företagande.
TID: lördag 12 maj, 14:00-15:30
PLATS: Intercult Annexet

Vi laddar med lokal fototävling

Tävla med foton från Katarinakvarteren på
Södermalm – på temat kontraster.
Deadline 8 maj och prisutdelning på
Katarina Kvartersdag 12 maj 14:00 med
fina priser från vår tävlingspartner
Fotografiska och kvartersdagens
arrangörer!
Läs mer...

Läs mer...

Prova på ACCESS EUROPA:s första möte 31 maj

Kultursektorn har fått en ny plattform för ökat engagemang i Europa, på Intercults
initiativ. ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning,
nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt.
Prova-på-erbjudande! Gå på första plattformsmötet för 300 kr
TID: 31 maj 13:00
PLATS: Intercult Annexet, Stockholm

PLATS: Intercult Annexet, Stockholm
www.accesseuropa.se

110 nordiska kulturaktörer presenterar krav om Kreativa Europa 2014-2020 till de
nordiska kulturministrarna

I samband med kulturministrarnas möte i Nordiska ministerrådet i Oslo den 26 april 2012
gick Intercult samman med 110 nordiska kulturaktörer för att presentera sina krav på EU:s
nästa Kulturprogram Kreativa Europa 2014-2020. Programförslaget innebär en ökad
budget, något som flera av de nordiska kulturministrarna inte har ställt sig bakom ännu.
Läs mer...

Nomineringsdags! European Museum of the Year Award (EMYA) 2013 och Council
of Europe Museum Prize

European Museum Forum tar emot ansökningar från både stora och små museum. De söker
verksamheter som på ett innovativt sätt utvecklat mötet med publiken. Deadline 31 maj.
Läs mer...

Tre videointervjuer om Kreativa Europa 2014-2020

I en serie kortintervjuer svarar Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions
på DG EAC på frågor om det nya EU-stödet. Intervjuar gör Intercults Chris Torch.
Se kortintervjuerna här

Är din organisation intresserad av att ha ett Europa Direkt-kontor från 2013?

Europa Direkt-kontoren har till uppdrag att informera om EU på lokal och regional nivå.
Att ha ett Europa Direkt-kontor ger en nära kontakt med EU-kommissionen och kontorens
personal vidareutbildas regelbundet om den senaste utvecklingen på EU-området.
Läs mer...

Spännande seminarieprogram på Europadagen 9 maj på Europahuset

Lyssna på Carl Bildt, Birgitta Ohlsson, Carin Jämtin med flera på på Europadagen. Alla
är välkomna till Europahuset, Regeringsgatan 65. Europa Direkt Intercult deltar i
evenemanget med ett informationsbord.
Läs mer...

Tävling för kreativa 20-åringar "Generation 1992"

Hur vi ska göra Europa till en bättre plats att leva och arbeta på? Unga européer kan med
penna, kamera, pensel, dator, mobiltelefon dela med sig av sina erfarenheter och förslag.
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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