Kulturfakta
I dag publicerar vi den första upplagan av Kulturanalys Nordens nyhetsbrev. Här
lyfter vi fram nyheter om kulturlivet i de nordiska länderna utifrån aktuell
forskning, befintlig statistik, rapporter och analyser. Så småningom kommer
våra egna utredningar också att publiceras här.
Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska
kulturministrarna, och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten
för kulturanalys. Vårt uppdrag är att ta fram statistik och andra
kunskapsunderlag som är av relevans för den nordiska kulturpolitiken. Läs mer
på vår nya hemsida.

Nordisk statistik 2016

Levnadsvillkor för danska

Ny statistik. Nordiska ministerrådet
publicerade i slutet av oktober ett urval av
nordisk statistik för olika
samhällsområden. Den visar bland annat
att islänningarna i snitt går dubbelt så ofta
på teater som övriga nordbor, och att
Island och Norge är de två nordiska länder
som lägger mest pengar per invånare på
kultur och fritid. Läs mer

författare
Ny rapport. Forskare på Copenhagen
Business School har på uppdrag av Bogog Litteraturpanelet undersökt villkoren för
1500 danska författare och översättare
med avseende på ekonomi, arbetstid och
anställningsförhållanden. Rapporten visar
att skönlitterära författare har lägre
inkomster än fackboksförfattare. Läs mer

Norges regering satsar på kulturella och kreativa näringar
Ny satsning. I den norska statsbudgeten för 2017 presenteras en satsning på kulturella
och kreativa näringar, som syftar till att skapa förutsättningar för ökad privat investering i
kultursektorn. Kulturrådet i Norge och Innovasjon Norge har fått varsitt uppdrag att verka
för detta. Läs mer

Samhällets utgifter för kultur ökar
i Sverige

Norges kultursatsningar under
ordförandeskapet 2017

Ny rapport. De offentliga medlen till kultur
inom stat, kommun och landsting har ökat
med totalt omkring 10 procent sedan
2008, och den största ökningen har skett
sedan 2013. Det visar en ny rapport från
Myndigheten för kulturanalys. Läs mer

Norge tar 2017 över ordförandeskapet för
Nordiska ministerrådet. Inom
kulturområdet kommer Norge att satsa på
integration, medieekonomi, idrott, kreativa
näringar och den nordiska
språkförståelsen. Läs mer

Nordisk kultur presenteras på Nordic Matters Southbank 2017
Den 13 januari öppnar Nordic Matters på Southbank centre i London, ett stort program
med syfte att presentera och synliggöra nordisk konst och kultur. Bland annat ges en rad
olika föreställningar och seminarier med konstnärer från de nordiska länderna. Läs mer

Kulturpolitisk dag – Den 20 januari bjuder Myndigheten för kulturanalys in till en dag på
temat ”Mellan passion och administration - en (o)möjlig balansgång? En kulturpolitisk dag
om kulturinstitutioners handlingsutrymme”. Läs mer
Forskningskonferens om de nordiska länderna och den nordiska modellen – UiO vid
Universitetet i Oslo bjuder in till detta den 20-21 mars. Läs mer

Följ våra nyheter!
Vi förmedlar även nyheter och
kunskap via sociala medier. Följ
oss på
Twitter@KulturNorden och
Instagram @KulturanalysNorden
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