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Programsläpp för Folk och Kultur 2018 – en ny kulturpolitisk arena
I dag den 17 oktober släpps de första delarna av programmet till Folk och Kultur 2018 - ett nytt
kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Konventet kommer att äga
rum mellan 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden i Eskilstuna.
Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd. Det hela började med att organisationerna skrev en artikel där de gemensamt förespråkade
ett kulturlyft för hela landet: https://www.svt.se/kultur/1-miljard-till-regional-kultur
I dag har Folk och Kultur vuxit från en idé till att bli en årlig mötesplats och arena för kulturpolitisk debatt
som inleds lagom till valåret 2018. En arena för diskussion och nytänkande som sätter fokus på
konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.
- Med Folk och Kultur vill vi främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om
kulturens betydelse och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikområden, säger
Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas
Samarbetsråd och Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna Sverige – som utgör styrgruppen
för Folk och Kultur.
Genom ett samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland kommer konventet att äga rum i
Munktellstaden, ett industriområde från förra sekelskiftet som idag rymmer flera kulturarenor, museer,
konsertlokaler, fritidsanläggningar och hotell.
Programmet som släpps idag och kommer uppdateras löpande under hösten är format i samverkan med
inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer,
akademin och landets 21 regioner.
- Intresset för att delta i Folk och Kulturs program har varit oerhört stort, över 200 programinslag har kommit
in och det är helt fantastiskt. Vi är glada över att så många vill vara med och bygga upp en helt ny
kulturpolitisk plattform och arena, säger Linde Sjöstedt, projektledare för Folk och Kultur.
Under konventet kommer det även finnas ett stort utställartorg. På nya Stiga Sports Arena Eskilstuna
kommer företag, regioner, organisationer, föreningar och andra verksamheter samlas för att på olika vis
föra en dialog om hur deras arbete ser ut i landet. Utställartorget kommer ha fri entré för alla besökare.
För att ta del av information och programmet, besök: www.folkochkultur.se
Ytterligare programpunkter kommer släppas under hösten.
För pressförfrågningar och mer info, vänligen kontakta:
Emelie Bergbohm, emelie@folkochkultur.se eller via 073 – 069 67 78
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