Nyhetsbrev
REGION KRONOBERG KULTUR 1/JANUARI 2021

Nytt nyhetsbrev från Region Kronobergs kulturstab
Informationsflödet i samhället är stort med anledning av coronapandemin, inte minst på kulturoch idrottsområdet som är hårt drabbade sektorer. Nya råd och restriktioner, ny lagstiftning,
nationell utredning om konsekvenserna på kulturområdet och en mängd olika krisstöd
presenteras från olika aktörer. Därför samlar vi nu information i ett nyhetsbrev för att dela med
oss av vår omvärldsbevakning och för att berätta om vad som är aktuellt på regional nivå. Vi vill
också försöka bidra till att så många som möjligt av er som är verksamma i Kronoberg söker de
stöd som finns.
Målgruppen för nyhetsbrevet är bred och du får det eftersom du är verksam inom konst, kultur
eller idrott i Kronoberg. Hjälp oss gärna genom att tipsa andra eller sprida informationen vidare
och hör av dig till kultur@kronoberg.se om du har tankar kring nyhetsbrevet eller förslag på vad
du skulle vilja läsa mer om!

AKTUELLA KULTURMEDEL OCH NYA KRISSTÖD
Det finns flera aktuella stöd att söka för dig som är yrkesverksam kulturskapare, representerar en
kulturorganisation eller en kommun i Kronoberg.
FÖR KULTURSKAPARE
Konstnärsnämndens krisstipendier #3 (sök senast 3 februari)
Författarfondens extra stipendier (öppnar snart)
Region Kronobergs årliga kulturstipendier (sök senast 10 april)
Om du är kulturskapare och driver näringsverksamhet så vill vi även tipsa om:
Region Kronobergs stöd Konsulttimmen (sökbart hela året)
Kulturrådets krisstöd (öppnar snart)
Omsättningsstöd till näringsidkare (sök senast 31 januari)
Samlad information riktad till verksamma inom näringslivet finns också på:
Business Region Kronoberg, Verksamt.se och Konstnärsnämnden.
FÖR KULTURORGANISATIONER
Kulturrådets krisstöd (öppnar snart)
FÖR KOMMUNER
Kulturrådets bidrag för skapande skola (sök senast 4 februari)

AKTUELLT I REGION KRONOBERG
En ny regional kulturplan
tas fram

Kulturnämnden
sammanträder 12 februari

Region Kronoberg håller på att ta fram en
regional kulturplan som ska gälla 2022-2024.
Kulturplanen går ut på remiss efter beslut i
kulturnämnden i april.
>> Läs mer och följ arbetet

Nästa sammanträde med Region Kronobergs
kulturnämnd är den 12 februari. Om du är
nyfiken på vilka som sitter i kulturnämnden
eller vilka ärenden som är aktuella kan du ta
del av informationen på vår hemsida.
>>Läs mer om kulturnämnden

NYHETER OCH HÄNDELSER
Regeringen tillsätter utredning för kulturens återstart
För att följa upp effekterna av coronapandemin för kultursektorn har regeringen tillsatt en
utredning. Utredningen ska resultera i förslag på insatser för att starta upp, återhämta och
utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin.
>>Läs mer om utredningen

KULTUREVENT OCH WEBBINARIER
26 januari: Frågor och
svar om kommande
krismedel

10-12 februari: Delta
kostnadsfritt i Folk och
kultur

Kulturrådet och Konstnärsnämnden
arrangerar ett gemensamt webbinarium om
kommande krisstöd. De berättar om stödet,
vem som kan söka, hur blanketten fylls i och
du har möjlighet att ställa frågor till
medarbetare och i chatten.
>>Läs mer

Folk och Kultur är ett årligt kulturpolitiskt
konvent som 2021 arrangeras digitalt.
>>Läs mer

11 februari: Föreläsning - Den kulturella hjärnan
Kulturutövande har stor betydelse för utveckling av socialt samspel, kreativitet och motivation samt kognition
och inlärning. Professor Gunnar Bjursell vid Karolinska institutet ger en föreläsning om det framväxande
forskningsområdet.

>>Läs mer

Region Kronobergs kultur är ett nyhetsbrev som innehåller aktuella frågor inom kulturområdet.
Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab.
Redaktör: Lotta Nydahl Frånberg, kultursamordnare, Region Kronoberg
Ansvarig utgivare: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg
Epost: kultur@kronoberg.se
Vill du inte ha vårt nyhetsbrev?
Avregistrera genom att mejla kultur@kronoberg.se så tar vi bort dig från mejllistan.

