Hvorfor er det behov for en
nasjonal kulturpolitisk arena?
Kultur som politikkområde har blitt svekket de siste 30 årene.

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.

Hva er en kulturytring?
Produksjon, utøvelse og formidling av uttrykksformer som
litteratur, musikk, scenekunst, visuelle kunstarter, og
mediauttrykk slik som film/drama og dataspill definererer vi som
kunst- og kulturuttrykk. Videre inkluderes formidling, vern og
videreføring av materiell og immateriell kulturarv. Både
profesjonell og ikke-profesjonell virksomhet innenfor
uttrykksformene, er del av kunst- og kulturfeltet, og også
formidlingsaktiviteter og opplæring og utdanning som er knyttet
til uttrykksformene.

Slik skal “Kulturytring Drammen 2021” se ut:
Kulturytring Drammen skal ha sitt hovedsete på Union scene og papirbredden i Drammen.
60 programposter fordelt på 3 dager
Daglig publikumskapasitet: 1980
Hovedprogrammet: Det kulturpolitiske hovedprogrammet skal programmeres i samarbeid med et
programråd. Programrådet skiftes for hvert år Kulturytring arrangeres, og vil bestå av sentrale aktører
i kunst- og kultursektoren. Hovedprogrammet vil programmeres ut fra et hovedtema, og skal bestå
av ca. 10 programposter.
Det åpne kulturpolitiske 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.
Standplass: Gjennom en stand eller et digitalt utstillingsvindu vil man få mulighet til å møte et
kulturinteressert publikum fra hele landet. Har dere tilbud, kunnskap, eller tjenester som dere vil
formidle? Eller har dere en sak som dere vil sette på agendaen i møte med publikum?
Det kulturelle programmet: kunstøyeblikk, invitasjon til kunst- og kulturlivet om å lage et
opplevelsesprogram bestående av øyeblikk med kunstopplevelser under Kulturytring
Ung kulturytring: 21. juni er viet kulturpolitikk for barn og unge

UNG KULTURYTRING!
Vi vier 21. juni til å arrangere Ung kulturytring. Ung kulturytring skal være et nasjonalt
kulturarrangement, som samler beslutningstakere, kunstnere, kulturarbeidere og politikere med
ungdom som premissettere i en samtale om barne- og ungdomskulturpolitikk.
Den 21. juni vil vi invitere inn 300 unge mennesker til Union scene i Drammen for å delta på
debatter, faglige samtaler og seminarer.
Samarbeid med: Kulturtanken, Ung kultur møtes Norge, Ungdom og fritid, KS,
Kulturskolerådet, Viken fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge, Det
Europeiske Wergelandsenteret, Drammen kommune. Støttet av: Aktiv ungdom Erasmus +,
Kulturrådet, Kulturtanken, Bergesenstiftelsen
UNGE MENNESKER SKAL MENE NOE OM KULTURPOLITIKK, VÆRE MED Å UTVIKLE
KULTURPOLITIKKEN OG LÆRE OM DEMOKRATISKE PROSESSER

Ung kulturytring

– Hva hvis jeg var deg? - i møte med Norges første
barne- og ungdomskulturmelding.
Del 1: Demokratiprogrammet
«Hva hvis jeg var deg? Demokratiutøvelse igjennom
iscenesettelser» Samarbeid med USN
Del 2: Kulturpolitiske arrangement
Det nedsettes en programkomite, av UKM, NOKU, KS,
Ungdom og Fritid, Kulturtanken, ungdomsrepresentanter
fra ungdomsrådet i Drammen.

