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Glad sommar!

Sista rycket innan industrisemestern sker i Almedalen där kulturens internationalisering
debatteras bland en mängd andra aktiviteter. Hösten är långt borta men du kan redan nu
fundera på om du vill öppna ett Europa Direkt-kontor eller bli skribent för ett kulturmagasin
i Milano. Läs mer om detta och lite till i månadens EDI-brev.
Intercults VD Ida Burén rekommenderar sommarläsning om Kreativa Europa i Arts
Professional där Yvette Vaughan Jones siar om framtiden. Författaren är Chief Executive of
Visiting Arts, UK Cultural Contact Point för EU Kulturprogrammet.
Hela gänget på Europa Direkt Intercult och Intercult önskar alla en trevlig sommar. Vi
återkommer i augusti! Läs Idas sommarhälsning här.

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.

Save the date till höstens ACCESS
EUROPA aktiviteter

Den nya plattformen för kultursektorn har
till dags datum 28 medlemmar och flera
organisationer och kulturmyndigheter är på
väg in.
Nästa medlemsmöte hålls den 4 oktober
på Europahuset. Den 15–17 oktober
arrangerar Access Europa en medlemsresa
till Bryssel för att bland annat besöka
Culture Action Europe och delta i EUkommissionens publikutvecklingskonferens.
Bli medlem och håll dig uppdaterad om
höstens aktiviteter på hemsidan.

www.accesseuropa.se

Tips!

Nytt webbaserat kulturmagasin med bas i Milano söker skribenter – Open Call från
Studio28 Magazine.
Läs mer...

Ny europeisk strategi för mänskliga rättigheter

När EU:s utrikesministrar träffas vecka 27 ska de diskutera och anta EU:s strategi för
mänskliga rättigheter. Strategin blir ett nytt verktyg i EU:s arbete för mänskliga rättigheter
och innehåller en tydlig handlingsplan med åtgärder som ska genomföras innan 2014.
Senare ska det också utnämnas en särskild EU-representant för detta område.
Läs mer...

Kulturen tar plats i Almedalen

Sedan Palmes dagar på ett lastbilsflak 1968 har Almedalen vuxit. Kulturen har hittat sin
plats på senare år och årets politikervecka bjuder på hela 75 seminarier om kultur. Några
av de kulturella högkvarteren som nu är i full gång finns på Gotlands Länsteater (Svensk
Scenkonst m fl) och på Gotlands museum (Kulturrådet). EDI är mest nyfiken på debatten
”På spaning efter en internationell kulturpolitik” på Länsteatern.
Läs mer...

Utlysningen om Europa Direkt-kontor publicerad

Europa Direkt Nätverket söker nya värdorganisationer för Europa Direkt-kontoren som finns
i alla medlemsländer. För er som är intresserade är det dags att planera ansökan. Deadline
är den 10 september.
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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