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Utfrågning i riksdagen och rivstart för ACCESS EUROPA

Detta nummer av Europa Direkt Intercults nyhetsbrev handlar om kulturministrarnas möte i
Bryssel i början av maj – viktigt inte minst inför Kreativa Europa 2014–2020.
Du får också läsa det senaste om ACCESS EUROPA-lanseringen. Idag har vi 27 medlemmar.
I Stockholm har det varit öppen utfrågning i riksdagen om Sverige i det internationella
kulturlivet, och regeringen har utsett ett nytt kulturråd i Bryssel.
Slutligen vill vi påminna dig om att sista ansökningsdag för att öppna ett Europa Direktkontor infaller under vecka 37. Är du intresserad? Boka in informationsmötet på
Europahuset i Stockholm onsdagen den 15 augusti.

Trevlig läsning och välkommen till Intercult i juni!
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.

Rivstart för ACCESS EUROPA

ACCESS EUROPA, branschplattformen för
kultursektorn, höll sitt första plattformsmöte
den 31 maj på Medelhavsmuseet. Ett 70-tal
deltagare samlades från hela Sverige för att
nätverka, utbyta erfarenheter och höra det
senaste från den europeiska arenan.
Sedan lanseringen den 17 april har intresset
varit stort från kultursektorn som vi riktar
oss till, men även politiker och
beslutsfattare från andra samhällsområden
har hört av sig. 8 nya medlemmar anmälde
sig under mötet på Medelhavsmuseet och
plattformen har idag 27 medlemmar,
däribland tre regioner, tre kommuner och
ett flertal kulturaktörer.
Läs mer...

Tips!

Kultur Skåne har tagit fram en guide till stöd för internationellt kultursamarbete. Listan
över olika finansieringskällor täcker in europeiska, nordiska, svenska och regionala stöd.
Läs mer...

Öppen utfrågning i riksdagen om Sverige i det internationella kulturlivet

7 juni höll Kulturutskottet en öppen utfrågning i riskdagen om Sverige i det internationella
kulturlivet. Kulturutskottets ordförande Gunilla Carlsson (S) inledde med att tala om
vikten av att Sverige deltar på den internationella arenan, men även vikten av att den
internationella arenan finns i Sverige, för att berika kulturlivet.
Läs mer...

Konsensus bland Europas kulturministrar om Kreativa Europa

Europas kulturministrar träffades den 10–11 maj i Bryssel för att för första gången
diskutera innehållet i Europakommissionens förslag till det framtida kulturprogrammet
Kreativa Europa 2014–2020. Ministrarna var mycket eniga och nådde en ”partial
agreement”.
Läs mer...

Next Step – internationell kulturpolitisk konferens i Danmark

I förra veckan anordnades en internationell kulturkonferens som en del av Danmarks
ordförandeskap i Europeiska Unionen på Herning Contemporary Art Museum. Konferensen
tog sikte på EUs kulturpolitik som för den kommande programperioden bland annat
kommer att handla om utformningen av programmet Kreativa Europa 2014–2020 och
kulturstödet i strukturfonderna.

Läs mer...

Europa Direkt-utlysning kommer i juni under vecka 25

Ansökningsomgången för nya Europa Direkt-kontor är planerad att utlysas i vecka 25. Sista
dag att lämna in ansökan infaller i vecka 37. Ett informationsmöte kommer att anordnas på
Europahuset i Stockholm onsdagen den 15 augusti.
Läs mer...

Nytt kulturråd i Bryssel utsett

Den svenska regeringen meddelar att man har utsett ett nytt kulturråd i Bryssel. Till posten
som kulturråd vid Sveriges EU-representation i Bryssel har man utsett Tomas Lindman.
Tomas Lindman arbetar för närvarande som departementsråd i Kulturdepartementet där
han under flera år varit chef och huvudman för de internationella frågorna, inklusive EUsamordningen.

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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