Kulturfakta
Välkommen till Kulturanalys Nordens nyhetsbrev Kulturfakta. Här lyfter vi fram nyheter om
kulturlivet i de nordiska länderna utifrån aktuell forskning, befintlig statistik, rapporter och
analyser.
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 hemsida.

Studieförbundens deltagare i
kulturprogram ökar i Sverige

Kulturvanor hos finska elever
kartläggs

Ny statistik: Studieförbundens deltagare i
kulturprogram ökar över tid. Under 2015
hade studieförbundens kulturprogram 20
miljoner deltagare. Flest deltagare har
arrangemang inom området musik, dans
och dramatik, det visar en ny
statistikrapport från Myndigheten för
kulturanalys. Läs mer

Ny undersökning: För andra gången
genomför Undervisnings- och
kulturministeriet i Finland en
riksomfattande elevenkät som kartlägger
vilka fritidsaktiviteter som barn och unga
vill syssla med i anknytning till skoldagen.
Läs mer

Sämre inkomstutveckling för svenska konstnärer än för befolkningen
Ny rapport: Mellan åren 2004 och 2014 har inkomstökningen bland befolkningen i Sverige
legat på 18 procent medan den för svenska konstnärer har legat på 4 procent. Den låga
inkomstnivån bland professionellt verksamma konstnärer i relation till den övriga
befolkningen har förstärkts över en tioårsperiod, det visar en ny undersökning
från Konstnärsnämnden. Läs mer

Norskt forskningsprojekt om
kulturella och kreativa näringar

Kreativt Norge placeras i
Trondheim

Ny forskning: Telemarksforskning i
Bö har fått finansiering för att studera hur
företag i kultursektorn skapar
värdeökningar. Heidi Stavrum är
projektledare för det nya
forskningsprojektet och menar att det finns
mycket optimism kring kulturella och
kreativa näringar, men att det krävs mer
kunskap. Läs mer

Ny satsning: Det norska Kulturrådet
upprättar ett nytt kontor i Trondheim,
Kreativt Norge, som ska öka kunskapen
om kulturens möjligheter att skapa värden
samt bidra till ökade intäkter till konsten
och kulturen. Kreativt Norge ska
också fungera som sekretariat för Statens
kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
Läs mer

Danska museer går samman för
att introducera flyktingar till
samhället
Ny satsning: Innovationsfonden i
Danmark går in med 4,8 miljoner danska
kronor till ett projekt som drivs av
Nationalmuseet och Arbejdermuseet för
att utveckla nya metoder för hur flyktingar
kan introduceras till det danska samhället,
arbetsmarknaden och en förståelse för
välfärdsstaten. Läs mer

Försämrade ekonomiska villkor
för länsteatrarna i Sverige
Ny rapport: De svenska länsteatrarnas
anslag har urholkats av
lönekostnadsutvecklingen, vilket försämrat
möjligheterna att anställa personal. Det
framgår av den nya rapporten Dramatiska
villkor från Myndigheten för kulturanalys,
som undersökt det ekonomiska
handlingsutrymmet hos länsteatrarna åren
1980 – 2015. Läs mer

Konferens Kulturens roll i migrasjonens tidsålder - Norska kulturrådet bjuder in till en
lanseringskonferens för det nordiska projektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og
inkludering den 28 mars 2017 i Oslo. Konferensen syftar till att identifiera utmaningar som
kan bidra till att planera konkreta aktiviteter inom det treåriga projektet. Läs mer
Folk och kultur – ett kulturpolitiskt konvent 2018. Den 7-10 februari 2018 genomförs Folk
och kultur i Eskilstuna i Sverige. Konventet syftar till att vara en mötesplats för konsten och
kulturen. Arrangörer är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Läs mer
Nordisk kulturfond lanserar ett stödprogram Puls, som syftar till att ge musikscener
och festivaler en möjlighet att arbeta med nordisk livemusik. Programmet kommer att dela
ut 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i Norden. Läs mer
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