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Norsk kulturforum, for nytenkning og
samhandling på et mangfold av kulturarenaer

Aktivitet

Mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører
Jevnlige samtaler med styreleder og nestleder
Forarbeid og etterarbeid styremøter
Videre oppfølging av kulturutredningen 2014
Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev
Artikkel Kultmag
Oppfølging pilotprosjekt Sogn og Fjordane
Strategiarbeid mht ny regjerning og ny kulturminister

Konferanser/Seminar/Møter
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

12-13.09: Cultural Planning konferanse, Borås (Samuelsen,
Festervoll)
24.09: Fagforbundets landskonferanse, Gardermoen (Faye)
25.-27.09: Besøk i pilotkommuner Sogn og Fjordane
(Festervoll)
27.-29.09: Foredrag med mer. Konferanse for lokale
musikkråd/kulturråd, Ålesund (Festervoll)
07.10: Supperåd, Norsk musikkråd. Sparebankstiftelsen. (Faye,
Festervoll)
09.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den
kulturelle grunnmuren (Festervoll)
17.10: Fagsamling fylkeskultursjefkollegiet, Oslo
(Langøigjelten, Festervoll)
18.10: Foredrag. Samling for styreledere i nasjonale
musikkorganisasjoner og regionale musikkråd, Gardermoen
(Festervoll)
21.10: Møte med Sparebankstiftelsen (Festervoll)
22.10: Telefonmøte, videre strategi for arbeid med Norges
kulturkommune (Pedersen, Stang, Faye)
23.-25.10: Seminar for pilotkommuner Sogn og Fjordane,
Nordfjordeid (Festervoll)
25.10: Norsk bibliotekforenings 100-årsdag.
Jubileumskonferanse Litteraturhuset (Faye)
28.10: Arbeidsgruppemøte om lokalt kulturløft og den
kulturelle grunnmuren (Festervoll)
29.10: Høringskonferanse Norsk standard – akustikk, Oslo
(Festervoll)
30.10: Kulturrikets tilsstand, Konferanse, Oslo (Festervoll)

Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt
kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og
profesjonalitet, og bidra til å sikre en
kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk.

Handlingsprogram
Norsk kulturforum skal synliggjøre
kulturens betydning som
samfunnsutvikler
•
Være premissleverandør for kulturpolitisk
utvikling
•
Arbeide for samordning av kulturrelaterte
oppgaver i offentlig sektor
•
Arbeide for å styrke den kulturelle
grunnmuren der bredde, kvalitet og
profesjonalitet er naturlige elementer
•
Sette fokus på utviklingstrekk og trender og
synliggjøre konsekvensene for lokalt
kulturarbeid
•
Arbeide for bred forankring av kulturloven
og kulturens rolle som samfunnsutvikler,
der kulturlovens intensjoner nedfelles i
konkrete planer og strategier
•
Alene eller i samarbeid med andre, utvikle
og gjennomføre prosjekter av interesse for
lokalt og regionalt kulturliv
•
Synliggjøre gode eksempler på lokalt
kulturarbeid
Norsk kulturforum skal arbeide for å
styrke kulturkompetanse, kunnskap og
samarbeid
•
Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig
og langsiktig samfunnsutvikling
•
Gjennomføre kompetansehevende tiltak for
utvikling av uttrykksformer, institusjoner
og arenaer
•
Bidra til kunnskapsdeling og bredere
samarbeid mellom offentlig, frivillig og
privat sektor
Norsk kulturforum skal arbeide for
samhandling på et mangfold av arenaer
•
Utvikle gode møteplasser for samhandling
og nytenkning
•
Bygge nettverk for aktører med fokus på
lokalt kulturutviklingsarbeid
•
Arbeide for mangfold og inkludering
gjennom åpne og tilgjengelige arenaer
•
Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset
lokalkulturens behov

