


Kulturens Open Space 2015
18 mars Kulturparken Småland, Växjö
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Varför är vi här?

• Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

• Fylla på med kunskap kring yttrandefrihet och det 

fria ordet

• Mötas och inspireras av varandra

Var står vi nu? Var står du? Hur kan vi samhandla?



Vilka är här?

Region/kommun

Kulturinstitutioner

Kulturfrämjande verksamhet

Övriga kulturorganisationer
med regionalt driftstöd

Folkbildning

Civila samhället

Fria aktörer



Hur tas resultaten från dagen om 

hand?

• Öppen process med dialogen i fokus

• Inspel i genomförandet av den regionala 

kulturplanen

• Material från dagen sammanställs och 

läggs upp på www.kulturplankronoberg.se

http://www.kulturplankronoberg.se/


14.30 Fika 

15.00 Kulturnämndens presidium 

hälsar välkommen

• Kulturplan Kronoberg 2015 – 2017

• Att arbeta med det fria ordet: Regionala aktörer 

berättar

Magnus Holm, Regionteatern Blekinge Kronoberg

Karin Hansson, Det fria ordets hus

Meg Nömgård, Berättarnätet Kronoberg

• Crowdculture som resurs i arbetet med det fria 

ordet

Max Valentin, Fabel Kommunikation

• Open Space

• Att arbeta med det fria ordet: Svenska PEN och 

Dissidentbloggen

Elnaz Baghlanian

18.00 Avslutning - Mingel och mingelmat 

till DJ Prohibition



Kultursamverkansmodellen

• Ett ökat regionalt inflytande och ansvar över 

statliga medel för regional kulturverksamhet

• Möjlighet till regionala prioriteringar och 

variationer

• Kulturen närmare medborgarna

• Utvecklad dialog mellan stat, region, kommuner, 

professionella kulturlivet och civilsamhället

• Bidra till nationella kulturpolitiska mål



Regional roll och ansvar inom 

kulturområdet

• Genomförande och uppföljning av 

insatser och målsättningar i den regionala 

kulturplanen

• Fördelning av statliga och regionala 

medel till regional kulturverksamhet

• Det regionala ledarskapet på 

kulturområdet



- Ett innovativt kulturliv med bredd och spets

Medborgarperspektiv

• Du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet 

som speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck

• Du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud

• Du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela 

med dig av kunskap och idéer, samskapa och arrangera kultur 

med andra

• Kan du själv inte ta dig till kulturen ska kulturen komma till dig

• Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det 

offentliga rummet

• Du som är professionell kulturskapare ska få bättre 

förutsättningar att verka i länet
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