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Nu börjar Folk och Kultur 2019
I veckan som kommer är det dags för den andra upplagan av Folk och Kultur. 300
programpunkter anordnade av 200 olika arrangörer som gör Eskilstuna till Sveriges
viktigaste arena för det kulturpolitiska samtalet, den 6 - 9 februari.
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och
bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är en arena för det
breda kultursamtalet inom alla politikerområden, i olika former. En mötesplats för offentligoch privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgarna.
“Folk och Kulturs plattform engagerar människor att skapa, berätta, reflektera och debattera
tillsammans. En fantastisk mosaik av uttryck, åsikter och hårt arbete. Årets programpunkter
vittnar om kulturdebattens kraft och nödvändighet. Det är bra, jag tror att ett land som vill
utvecklas, bygga framtidstro och vara attraktivt behöver satsa strategiskt på kultur.”
- Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
Kulturministern talar
Sveriges kulturminister Amanda Lind (MP) håller under torsdagen ett anförande om hur
regeringen ser på kulturpolitiken under kommande mandatperiod och hur de ska nå upp till
de kulturpolitiska målen att "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund" och "Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet." Aleksa
Lundberg, författare/skådespelare kommer introducera och ställa frågor till kulturministern.

Nordiskt
Folk och Kultur har i år bjudit in grannländerna i Norden för att öppna upp för möten och
inspiration över nationsgränserna. Ett gediget nordiskt program presenteras under
branschdagarna, där bland annat Alexandra Pascalidou frontar Nordiska Ministerrådets
seminarium #metoo i kultursektorn i Norden. I den Nordiska Paviljongen möter ni
representanter från bland andra Nordisk kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Hanaholmen
kulturcenter, Nordens institut på Grönland med flera.
”Jag ser ett behov och en nödvändighet för en ny grammatik för kulturpolitiken – en
grammatik som utgår ifrån en utvecklad kunskapssyn och människosyn. Folk och Kultur är
början på något alldeles nytt och spännande som förhoppningsvis kommer pågå under lång
tid framöver och som också har möjlighet att bli en viktig nordisk arena. En sådan arena
finns inte idag”
- Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond
Tvärsektoriellt
Bland Folk och Kulturs egna programpunkter finns det regionala perspektivet blandat med
ett tvärsektoriellt grepp, med fokus på hur strukturella samhällsförändringar kan komma att
påverka kultursektorns infrastruktur i grunden. Genom att bidra med seminarier om bland
annat Brexit, Fjärde industriella revolutionen, Klimatet och Public service tittar vi på hur
dessa ämnen kan komma att påverka kulturfältets förutsättningar. Bland de medverkande
finns bland andra konstnärsduon Bigert & Bergström, filosofen Jonna Bornemark,
författaren Aris Fioretos, rektor för Handelshögskolan Lars Strannegård, överintendent för
ArkDes Kieran Long, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen Karin Lexen och
EU-parlamentarikern Cecilia Wikström.
Avlutande folkfest
Folk och Kultur avslutas på lördagen med en folkfest med ett fullspäckat program där det är
fri entré till allt. Programmet bjuder på något för hela familjen med bland annat Bebisbibblan,
barnboksförfattaren Bengt-Erik Engholm, tonårsidolen Renaida, streetdans samt
"Skamcermonin". Två starka kvinnor, Stina Wollter och Thordis Elva, delger oss sina
berättelser och generationskören Arboga sjunger rockklassiker. Seminariet "Arvet efter JA
Selander", om att ordet måste stå fritt, arrangeras av Eskilstuna-Kuriren som också delar ut
sitt årliga kulturpris under dagen. Det kommer även finnas en KulturBazaar på
Utställartorget, där du kan möta konstnärer och mathantverkare, ta del av konst, provsmaka
Sörmländsk och internationell mat, lyssna till musik av fjärran toner, föredrag om konst
som ett andra språk, se In Silence - en fotoutställning med hästporträtt eller drömmen om ett
Allkonstverk i Eskilstuna.
Programmet i sin helhet hittar du här
Nordiska programpunkter hittar du här
Lördagens program hittar du här
Årets arrangörer hittar du här
För mer info, foton eller ackreditering tveka inte att kontakta kommunikations- och
pressansvarig, Maja Hjort, 0737687311 eller via maja.hjort@folkochkultur.se

Programpunkter i urval:
Heta stolen med kulturutskottet Folk och Kultur (6/2 kl 13.10 - 14.30)
Vi tar tempen på vad riksdagspartierna vill med kulturpolitiken! Vilken roll ser de att kulturen
spelar för samhällsutvecklingen? Vilka satsningar vill de göra? Vi ställer frågor till
riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och vi kräver konkreta svar.
Kulturpolitik för alla – förutsättningar för scenkonst i hela landet Konstnärsnämnden
och Kulturrådet (6/2 kl 16.00 - 17.00)
Ett samtal om infrastrukturens betydelse, digitaliseringens möjligheter och om
samhällsklyftor som kan uppstå om inte konst och kultur finns i hela landet.
Uppdrag kulturpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting & Folk och Kultur,
(6/2 kl 15.00 -17.30)
Seminariet belyser det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska fältets
struktur och centrala frågeställningar. Rutinerade politiker delar med sig av sina erfarenheter
och du får möjlighet att diskutera det kulturpolitiska uppdraget med andra förtroendevalda.
Läget i landet – isärdragningen av stad och landsbygd och dess konsekvenser,
Svenska kyrkan (7/2 10.00-11.00)
70% av de som arbetar i konstnärliga yrken bor i eller i närheten av en storstad. Vad kan det
bero på och vad får de för konsekvenser? Ett samtal mellan Gunilla Kindstrand,
journalist/författare, Po Tidholm, journalist/författare och Victor Lindgren, regissör.
Anförande och samtal med Kulturministern Folk och Kultur (7/2 kl 14.00 - 14.30)
Kulturministern Amanda Lind (MP) håller under torsdagen ett anförande om hur den
nytillträdda regeringen ser på kulturpolitiken under kommande mandatperiod och hur de ska
nå upp till de kulturpolitiska målen att "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund" och att "Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet."
Kulturanalys Norden: Regionalisering och kulturpolitik, Myndigheten för kulturanalys
(7/2 10.00 - 11.00)
Regionaliseringen, centrum & periferi, stad & land, samt statlig & regional kulturpolitik är
begrepp som är aktuella hos alla våra nordiska grannar. Kom och lyssna till fem insatta
nordiska forskare som ger sin bild av de nordiska ländernas kulturpolitik.
Brexit och kultursektorn, vad kommer att hända? Folk och Kultur (8/2 10.30 - 11.00)
Hur kan Storbritanniens planerade utträde ur EU komma att påverka kultursektorn? Pia
Lundberg, Sveriges kulturråd i London, berättar hur det är att verka i en djupt oroad
kultursfär i skuggan av de politiska utspelen kring Brexit.
Kultur, public service och politik, Sveriges Radio (8/2 11.30 - 12.30)
Public service är satt under press i Europa. Public serviceföretag tvingas skära ned utbudet
när budgetar bantas. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för public service de
kommande åren? Och hur kan de förändringar som skett i andra länder komma att påverka
landets största kulturskapare Sveriges Radio?

