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Till dig som är förtroendevald i kommun, landsting och region.
Hej!
I februari i år anordnades den första upplagan av det kulturpolitiska konventet Folk och
Kultur. Förra året arrangerade organisationer, företag, kulturskapare och myndigheter
fler än 230 programpunkter och ett stort medialt intresse följde. Närvarande på
konventet var tre av våra partiledare, samtliga av riksdagens kulturpolitiska
talespersoner och på länk hade vi statsministern. I fokus stod den regionala
kulturpolitiken och för samtliga närvarande fanns en gemensam känsla av att detta var
någonting efterlängtat.
Kanske är nästa års konvent, Folk och Kultur 2019, ännu viktigare än årets. Väljarna vill
veta vart politiken är på väg och hur deras förtroende kommer förvaltas kommande
valperiod. I februari 2019 är ni därför mer än välkomna att delta för att få möjlighet att
möta den insatta och intresserade publik som kommer samlas i Eskilstuna under tre
dagar för att diskutera, lyssna och mötas. Programmet för branschdagarna (onsdag fredag) kan ni se här. Drygt 130 arrangörer är redan anmälda och klara, och antalet
programpunkter har redan överstigit förra årets.
Folk och kultur erbjuder i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting seminariet
“Uppdrag Kulturpolitik” som utgår från din roll som politiker och det kulturpolitiska fältets
grund och heta frågor. Louise Andersson, kulturpolitisk expert på SKL, berättar: Med
utgångspunkt i en ny mandatperiod och nya förtroendevalda erbjuder vi en plattform för
kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och samtal kring strategier, möjligheter och
utmaningar på det kulturpolitiska området.
Vi på Folk och Kultur hoppas på att se er i Eskilstuna, 6-9 februari 2019. För mer
information, kontakta projektledare Linde Sjöstedt linde.sjostedt@folkochkultur.se eller
073 709 28 88, och för att anmäla dig går du in här.
Vänliga hälsningar,
Nina Björby (S), ordförande Regional Musik i Sverige
Yvonne Hagberg (S), ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
Åsa Kratz (S), ordförande Länsteatrarna Sverige
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