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Ett digitalt konvent tar form!
För femte året arrangerar Folk och Kultur ett kulturpolitisk konvent och erbjuder ett kurerat,
kvalitativt kulturpolitiskt innehåll, en unik, deltagarstyrd arena för tvärsektoriella möten, och ett
synliggörande av kulturella uttryck från hela landet.
Situationen kring covid-19 är osäker och vi vill inte behöva ställa in, utan ställer återigen om!
Kulturlyftets styrelse och styrgrupp med representanter från Eskilstuna kommun och Region
Sörmland har i veckan tagit beslutet att vi också 2022 genomför Folk och Kultur som ett digitalt
konvent. Det blir en blandning mellan förinspelade inslag och livesändningar från Eskilstuna i
februari 2022.
Vi är nu i full färd med att tillsammans med alla arrangörer lägga om programmet till digital
form, och kommer löpande presentera programinslag fram tills det officiella programsläppet i
januari.
Nedan hittar du några av de många spännande programinslag du kommer att kunna ta del av
under det digitala Folk och Kultur 2022 – mer spännande innehåll tillkommer!
På www.folkochkultur.se uppdaterar vi löpande med information och nyheter kring det digitala
konventet. Se till att ni följer oss i våra olika kanaler
på Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter.

2022 års första keynotespeaker

”Culture is often treated as a soft surface layer over the harder realities of the world: a high
achievement, a luxury, or an entertaining distraction. But it’s more like a tectonic force. You
can’t get deeper than culture – and it’s when things get hardest that it matters most.”
Vi är glada att kunna introducera Dougald Hine som den första av våra internationella
huvudtalare för Folk och Kultur 2022. Hine är den drivande kraften bakom en rad
organisationer, projekt och evenemang, bland annat Dark Mountain Project, den "utopiska
förnyelsebyrån" Spacemakers och a school called HOME.
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Trumpetvirtuos till Folk och
Kultur
Folk och Kultur kommer visa tre helt nyinspelade musikinslag med trumpetaren och
kompositören Verneri Pohjola som hör till den nutida finländska jazzens främsta namn. Pohjola
är en naturkraft, utan tvekan en enorm talang och en musiker med en dominerande och
individuell röst som kan ge värme och stillhet åt sitt spel, men också en livlig intensitet. Han
skriver starkt och djärvt och är skicklig på att hitta progressiva, kreativa och individuella
melodier.

Hur kan nationella minoriteternas
kultur synliggöras?
Regionen, länsstyrelsen och kommunerna i Sörmland bjuder på premiärvisning av Ge mig fem,
en intresseväckande och lekfull infotainment-film om nationella minoriteter. Därefter ett

smakprov ur tvåspråkiga boken Älskade mamma – Äiti kulta som bygger på brevväxling mellan
den arbetskraftsinvandrande dottern och mamman som blir kvar i Finland. Seminariet avslutas
med paneldiskussion om hur nationella minoriteternas kultur kan synliggöras och göras
intressant även för majoriteten samt styrkan i samverkan.
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En plattform för politikersamtal
Folk och Kultur erbjuder en plattform för riksdagens samtliga partiledare. Vi vill spränga
stuprören och stärka konstens och kulturens betydelse inom flera politik- och
samhällsområden; som regional utveckling, integration, hälsa, demokrati, företagsamhet – utan
att för en sekund glömma bort konstens grundval: den konstnärliga friheten.
Nooshi Dadgostar är en av de politiker som antagit utmaningen och kommer att berätta om
sina och sitt partis visioner för kulturpolitiken.

Filmkultur i topp, filmbransch i
förändring
Utifrån den nionde årliga Nostradamus-rapporten om film- och TV-branschens framtid berättar
medieanalytikern Johanna Koljonen om trender och tendenser inom den den audiovisuella

branschen i allmänhet och filmvärlden i synnerhet. Trots utmaningar inom offentlig finansiering
och med historiska affärsmodeller blomstrar filmkonsten – vad kan lokala och regionala aktörer
göra?

Bli vår vän!

Folk och Kultur Vänner ❤� är till för dig som vill stödja oss i vårt arbete. Som privatperson,
organisation, institution, kommun eller region har du möjlighet att stödja oss genom att bli
medlem i Folk och Kultur Vänner. Alla bidrag stöttar konventets långsiktiga arbete och viktiga
roll som samhällsarena.

Gå med i Folk och Kultur Vänner här!

Viktig information!
Deltagarpass
I och med omställningen till digitalt konvent kommer vi att uppdatera prisbilden för
deltagarpass. Passen kommer att bli billigare än för det fysiska konventet. Medan vi
administrativt arbetar med att uppdatera priser och köpvillkor, kommer möjligheten att
köpa deltagarpass tillfälligt att vara stängd. Vi vill självklart öppna upp igen så fort som
möjligt igen och återkommer med mer info. Du som redan köpt deltagarpass kommer att
få återbetalning på den överskjutande delen av kostnaden för de nya deltagarpassen.
Kom ihåg att avboka ditt boende!
Vi passar på att påminna dig som har bokat hotell under konventdagarna att avboka i tid,
för att slippa onödiga avbokningskostnader.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
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