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Intercult, i samarbete med Culture Action Europe, arrangerar

Re:Designing Cultural Politics 3-4 december, Orionteatern, Stockholm En Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional,
nationell och europeisk kulturpolitik.

Re:Designing Cultural Politics samlar policy-makers från alla styrelseskick: det lokala, regionala,
nationella och europeiska. Syftet är att utforska viktiga länkar mellan dessa skikt och hur de kan relatera till varandra och skapa fördelaktiga
förutsättningar för kultur och kulturellt utbyte. Kulturaktörer från Sverige och Europa är även inbjudna. Genom europeiska nyckelexempel och
svenska initiativ diskuterar vi hur den europeiska dimensionen är, eller borde vara, integrerad i den nationella kulturpolitiken, och hur den
genomsyrar lokal och regional politik, och vice versa.

Från EU-toppar till lokala och regionala erfarenheter på programmet
Xavier Troussard möter Kerstin Brunnberg. Doris Pack möter Christer Nylander (fp). Politiker och tjänstemän från Stockholms Region,
VästraGötaland, Kalmar, Skåne, Malmö, Umeå, Lille, Pas-De-Calais.

Ambitionen är att samla många intressenter i en konstruktiv och uppriktig debatt för att diskutera och identifiera nyckelfrågor och problematik,
men också få insyn i lyckade initiativ och framgångsrika samarbeten.

Här finns det senaste programmet mm:
http://www.intercult.se/redesigningculturalpolitics/Programme.aspx

Ladda ned formell inbjudan och praktisk information i PDF-format:
http://www.intercult.se/redesigningculturalpolitics/documents/Inbjudan_ReDesigningCulturalPolitics.pdf

En del av Sveriges ordförandeskap i EU. Med stöd av Kulturrådet.

För pressackreditering eller mer information kontakta
Vanessa Ware, 
Marknad och kommunikation - Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 - 644 10 23, 070 - 750 2454

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga gränsöverskridande scen/konstprojekt. Vi utbildar i att bygga
internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan. www.intercult.se

Intercult stöds av Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting Vi driver Europeiskt Resurscenter för Kultur på
uppdrag av kulturdepartementet, Våra projekt genomförs med stöd från Svenska Institutet, European Cultural Foundation, Kulturkontakt Nord,
Framtidens Kultur m fl.
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