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HÖSTEN FULLADDAD MED INTRESSANTA EVENEMANG

Sommaren börjar sakta men säker gå över till höst och vi på Europa Direkt Intercult
tillsammans med värdorganisationen Intercult fortsätter att bevaka de senaste nyheterna
från EU. Iwona Preis har som Grundtvig-stipendiat läst engelska I Oxford och ser
möjligheter till kompetensutveckling för alla intresserade. En rad utlysningar från olika
program är publicerade och i flera länder planeras det intressanta kulturdebatter.
Riksantikvarieämbetet förbereder aktiviteter under Kulturarvsdagen den 9 september. Du
kan lämna dina synpunkter på hur det är att arbeta, resa och studera i Europa i det största
publika samrådet som Europakommissionen erbjuder alla europamedborgare.
Samtidigt planerar vi höstens aktiviteter i plattformen Access Europa. Den nya plattformen
för kultursektorn har till dags datum 32 medlemmar, från kulturmyndigheter till frilansare.
Bli medlem du också och delta i höstens tre plattformsmöten på Europahuset i Stockholm
och i den gemensamma resan till Bryssel och konferensen ”European audiences 2020 and
beyond”.
Har du några frågor om Kultur och EU så ta gärna kontakt med oss. Annars hörs vi igen i
september!
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.

Grundtvig-stipendiat från Intercult reser
till Oxford
Iwona Preis har under våren 2012 fått
stipendium från Grundtvigprogrammet för
en fortbildning i Oxford i ”English for
effective communication”.

Genom Grundtvigprogrammet kan man
söka stipendier för fortbildningskurser som
genomförs i ett annat europeiskt land.
Programmet vänder sig till alla som arbetar
inom vuxenutbildning eller, som i Iwonas
fall, till de som är verksamma inom området
vuxnas lärande.
Sista ansökningsdatum i år är den 17
september. Utlysningar för 2013 är inte
publicerade ännu men Grundtvig
programmet brukar ha utlysningar tre
gånger per år, i januari, april och
september. För att söka sommarkurser
gäller utlysningen i januari.
Läs mer...

Tips om aktuella ansökningsdatum!

Månadens lista över aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige tipsar om
European Cultural Foundation, Grundtvig, Ungdomsstyrelsen, MEDIA Mundus, Innovativ
Kultur och Kulturprogrammet.
Läs mer...

Kulturarvsdagen (European Heritage Day 2012)

Den 9 september firas i hela Europa. Du kan ta del av historiska platser som öppnas upp
speciellt för denna dag och unika event i 50 länder i Europa. I Sverige är årets tema: Under
ytan. Alla spår av människans historia har under åren blivit dolt under marken, vattenytan,
under golvet, under tapeten etc. Det är Riksantikvarieämbetet som är samordnare för
dagen.
Läs mer...

Europeiska Samarbetsdagen (European Cooperation Day 2012)

Den 21 september firas den Europeiska samarbetsdagen över hela Europa. Över 40
nationer firar lokala samhällens samarbeten och relationer över landgränserna. Européer
bidrar med idéer och samarbetar med varandra över nationers gränser. Vilket leder till att
man bättre kan hitta lösningar på gemensamma problem. Under veckan 17-23 så kommer
lokala events att äga rum runt om i Europa.
Läs mer...

Har du stött på problem när du har rest, studerat, arbetat eller bott i ett annat EUland?

Som medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Förutom de rättigheter du har i
ditt eget land har du också rättigheter som gäller i alla de 27 EU-länderna och som slås fast
i EU:s fördrag.
Berätta om dina egna erfarenheter i Europeiska Kommissionens samråd. Dina synpunkter
och idéer hjälper Kommissionen att ta fram förslag till förbättringar.
Läs mer...

Save the date:

Access Europa Plattformsmöte - nr 2: den 4 oktober, kl. 12.30-16.00, på
Europahuset i Stockholm
Årliga Europa Direkt Intercult konferens i samarbete med Riksteatern m fl:
den 6 december, på Europahuset i Stockholm.

AKTUELLA KONFERENSER:
European Cultural Fondation inbjuder till en konferens med kulturdebatt den 19
september 2012 i Amsterdam

European Cultural Fondation inbjuder till en konferens med kulturdebatt den 19 september
2012 i Amsterdam
Några av Europas ledande kulturdebattörer har bjudits in att debattera. Debatten heter,
Beyond markets: culture and creative industries in the Eu's external relations. Högt
uppsatta beslutsfattare, artister, akademiker, med flera kommer att diskutera hur kulturella
intressen, ekonomiska intressen och sociokulturella värderingar kan sammanföras på ett
meningsfullt sätt i arbetet med att förändra förhållanden i Europa.
Läs mer...

Imagining Europe 4-7 oktober i Amsterdam

European Cultural Foundation inbjuder till Imagining Europe. Musiker och artister samlas i
Amsterdam för att debattera och uppträda. Ämnet för debatten är aktuella frågor som berör
Europas framtid.
Läs mer...

Audience Developement i Bryssel den 16-17 oktober

Europakommissionen och DG Culture & Education arrangerar en publikutvecklingskonferens
i Bryssel den 16-17 oktober. Konferensen tema är ”European audiences 2020 and beyond”.
Omkring 22 talare kommer att debattera ämnet i fyra olika paneler med bland annat Chris
Torch från Intercult som moderator.
Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012- program som startar i
Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00. Anmälningsblanketten finns
på www.cultureinmotion.eu.

på www.cultureinmotion.eu.
Läs mer...

Weaving Politics den 14-16 december, Dansens Hus, Stockholm.

Internationell tvärvetenskaplig konferens om koreografi, mänskliga rättigheter och våld.
Konferensen bjuder in till tre dagar av diskussioner, föreläsningar och koreografiska event.
Kan koreografi användas som ett politiskt verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och
arbetet mot våld i världen?
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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