


• Organisasjonen er etablert

• Finansieringen er på plass

• Vi har rekruttert organisasjoner og instiusjoner til å delta med 
program 

• Vi rigger oss nå til gjennomføring

Statusoppdatering



Styringsgruppe: 

Styret i Norsk kulturforum. Økonomisk og administrativt ansvarlig for Kulturytring Drammen

Strategigruppe: 

Viken fylkeskommune, og Drammen kommune rep. NOKU  
Strategigruppa består av to representanter fra hver av hovedsamarbeidspartene til Kulturytring Drammen. Strategigruppa er 

rådgivende og foreslår strategiske grep, langsiktige mål og utvikling for prosjektet Kulturytring Drammen. 

Administrasjon og ledelse: 

Leder av Kulturytring Drammen er generalsekretær i Norsk kulturforum. Leder av Kulturytring Drammen har ansvar for 

administrasjon, økonomi og program for Kulturytring Drammen, og arrangementet planlegges i hovedsak gjennom vår stab. 

Samarbeid med Drammen: 

Selve Kulturytring Drammen gjennomføres i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Vi har nedsatt 

arbeidsgrupper for kommunikasjon, Kunstøyeblikk og Opplev Drammen, Ung kulturytring og for gjennomføring av arrangementet.

Ressursgruppe: Sparebanken Øst, Drammens Tidende, Byen vår Drammen, Næringsforeningen i Drammensregionen 

Organisasjonsbeskrivelse



Disse støtter Kulturytring Drammen:

Hovedsamarbeidspartnere:
Drammen kommune, Viken Fylkeskommune

Samarbeidspartnere: 
Sparebanken Øst, gir Kulturytring en gave

Universitetet i Sørøst-Norge
Ung kultur møtes Norge

Ungdom og fritid
KS

Det Europeiske Wergelandsenteret
Kulturtanken

Drammens Tidende
I dialog med NRK

Tilskuddsgivere: 
Kulturtanken

Aktiv ungdom Erasmus +
Kulturrådet,

Bergesenstiftelsen, 
Fritt Ord 

Kulturdepartementet gjennom støtte til Norsk kulturforum 



Kulturytrings ytringsplattform: 

Alle, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet og sosiale, fysiske og økonomiske 

forutsetninger, skal kunne delta og ytre seg offentlig om kunst- og kulturpolitikk. Vi som arrangører 

etterstreber strukturer som sikrer representasjon på arenaen, både i programråd og i program. Vi ber 

alle våre arrangører om å etterstrebe representasjon i programinnholdet.



Kulturytrings ytringsplattform: 

Kulturytring Drammen er en ytringsarena som skal legge til rette for ytringer fra et bredt spekter 

av stemmer innad i demokratiet vårt, og for ulike ytringsformer. På Kulturytring Drammen ønsker vi 

at ytringer skal finne sted i form av samtaler, debatter, seminarer, foredrag – og gjennom 

kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kunst og kultur er som ytringer beskyttet av artikkel 10 i 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen.



Kulturytrings ytringsplattform: 

Kulturytring Drammen forhåndssensurerer ikke ytringer. Programmeringen på Kulturytring 

Drammen skal være bred og mangfoldig, og skal legge til rette for at flere forskjellige ståsted og 

synspunkt får plass og rom.



Program 

40 innsendte programposter fra nasjonale organisajoner og institusjoner

20 egne programposter hvor 10 er kuratert av et programråd bestående av Bjørn Hatterud, Ellen Horn, Stein Olav 
Henrichsen, Maria Utsi og Louisa Olufsen Layne

Kunstøyeblikk-program med særlig fokus på kunstnere 
fra Viken og Drammen!  

21. juni er viet til ungdomsråd gjennom Ung Kulturytring! 

Programmet lanseres i midten av april! 



Senario 1:
Både fysisk og digitalt. Vi bygger opp en fysisk og digital 
arena og rigger for å kunne ta imot publikum dersom det 
er mulig. 

Senario 2: 
Heldigitalt arrangement 

Gjennomføring

Union scene, Papirbredden, Biblioteket og 

Drammen Teater 

Vi har både et åpent og lukket program, og vi legger strategier i kommunikasjonsplanen for hvem vi skal nå med hva. 

Vi jobber bevisst med å skape opplevelser og tilbud for et åpent publikum i Drammen.   



Vi gleder oss til juni! 

Hold dere oppdatert via nyhetsbrev og sosiale medier. 

Gå inn på www.kulturytring.no

http://www.kulturytring.no/

