
Kulturytring Drammen –
kulturens brobygger

- Kulturytring Drammen er en nasjonal arena for 

kulturpolitikk som samler hele det norske kulturlivet i 

samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk, og 

sammen manifesterer kultur som et viktig 

politikkområde og utviklingskraft i samfunnet.



Hvorfor er det behov
for en nasjonal

kulturpolitisk arena? 

1. Kultur som politikkområde har blitt
svekket de siste 30 årene

2. Den kunstneriske friheten er 
under press i Europa og i Norge.



Kulturytring Drammen 
skal være for et 
samlet kulturliv

Kulturytring skal samle nasjonale, 
regionale og lokale frivillige og

profesjonelle kulturaktører, kommuner, 
fylkeskommuner, politikere og

beslutningstakere, 
kunstnere, kulturarbeidere, forskere og

utdanningsmiljøer, media – og
publikum. 



Hvorfor Norsk 
kulturforum?  

Norsk kulturforum – NOKU 
er kompetanse- og 
nettverksorganisasjonen for 
den lokale kultursektoren. 

Vi er en landsdekkende 
medlemsorganisasjon for 
kommuner og 
fylkeskommuner, og vårt 
nettverk består av de som 
utvikler og tilrettelegger for 
kunst- og kulturlivet i 
lokalsamfunnene. 



Hvorfor Drammen? 



Slik skal “Kulturytring Drammen 2021” se ut:
Kulturytring Drammen skal ha sitt hovedsete på Union scene og Drammen teater.

Datoer 16.–19. juni 2021
70 programposter fordelt på 4 dager 

kapasitet på 7600 deltakere, 1900 daglig.

Hovedprogrammet: Det kulturpolitiske hovedprogrammet skal kurateres av et 

programråd. Programrådet skiftes for hvert år Kulturytring arrangeres, og vil bestå av sentrale aktører 
i kunst- og kultursektoren. Hovedprogrammet vil kurateres ut fra et hovedtema.

Det åpne faglige programmet: skal settes sammen av alle kunst- og kulturaktører i Norge som 

ønsker å sette sitt tema og fagfelt på agendaen under Kulturytring. Arrangementene meldes inn i 

en åpen søknadsportal, der man får tildelt et egnet rom for arrangementet, inkludert teknikk, mot en 
liten kostnad.

Det kulturelle programmet: skal settes sammen i samarbeid med de lokale kulturaktørene i 

Drammen.

Ung kulturytring: Programmet utvikles og planlegges av en prosjektgruppe bestående av 

ungdommer, og skal by på både politiske diskusjoner, seminarer og faglige fora, i tillegg 

til kuraterte forestillinger og kulturuttrykk.



Veien videre starter nå ...


