
 

16. juni 2016 
Kulturelle samråd for flygtninge 
Medlemsforeningerne i Kulturelt Samråd Furesø er i gang med at skabe et net-
værk af kulturguider fra de frivillige kulturelle foreninger, der vil tilbyde flygt-
ninge - familier, børn og unge - deltagelse i kulturelle og kunstneriske aktivite-
ter i Furesø Kommune. Projektet, der er igangsat af Landsforeningen Kulturelle 
Samråd i Danmark og støttet af Kulturministeriet, byder på alt fra foredrag, 
film, dans, teater, udstillinger, billedkunst, musik, lokalhistorie og kulturarv. 
Kulturelle Samråd i Danmark bringer i løbet af den næste tid portrætter af nog-
le af de personer, der er med til at præsentere flygtningene for kulturen i Fure-
sø Kommune. 
Den første kulturguide er Karen Palshøj, leder af Billedskolen i Farum 
Læs mere! 

 

  
Kulturkonference 2016 - 
Har du huske at tilmelde dig? 
Kulturelle Samråd i Danmarks årlige Kulturkonferencen finder i 2016 sted den 
23. - 25. september i samarbejde med Kulturen i Gladsaxe. Konferencen sætter 
fokus på en kommune og dens kultur- og fritidspolitik 
Af oplægsholdere kan bl.a. høres Kulturminister Bertel Haarder (V), der taler 
om, hvordan man ser på det kulturelle foreningsliv i kulturpolitikken. Forsk-
ningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, vil tale om 
kommunernes økonomiske og demokratiske situation, og hvad det betyder for 
borgerinddragelsen og frivillighed. Derudover vil foreningskonsulent og tidligere generalsekretær for 
Dansk Ungdoms Fællesråd, Hans Stavnsager, fortælle om, hvilke ansvar en foreningsbestyrelse har, 
herunder foreningernes forsikringsmæssige ansvar over for frivillige og brugere. 
Tilmelding kan finde sted her! 
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Kultur i tyndt befolkede områder

  

 
Kulturelle Samråd i Danmark er i øjeblikket partner i et nordisk projekt, 
der fokuserer på, hvordan kunst og kultur kan være med til at fastholde 
beboere og tiltrække nye i tyndt befolkede områder i landene i Østersø-
området. Partnerne kommer  - foruden fra Danmark - fra Litauen, Est-
land, Polen, Finland og Hviderusland. Kulturelt Samråd Guldborgsund er 
den lokale partner i Danmark, der skal være med til at udvikle nye meto-
der. Projektet løber over 2 år. 

  

 

  
Tyndt befolkede områder i det nordatlantiske område 
Tyndt befolkede områder har ofte mange udfordringer med bosættel-
ser og beskæftigelse, men adgang til kunst og kultur udgør en mulighed 
for at genopbygge et samfund og styrke den lokale identitet. Et glimren-
de eksempel på, hvad der gør kulturen bæredygtig i tyndt befolkede om-
råder, er dokumenteret i en rapport af englænderen François Matarasso 
"Historier og fabler - overvejelser om kulturudviklingen på Orkneyøerne". 
For at få igangsat en erfaringsudveksling og få innovative ideer, deltog 
Kulturelle Samråd i Danmark derfor i et etårigt nerværksprojekt med 
partnere fra de nordatlantiske øer Orkney og Shetland, det nordlige Skotland, Fæøerne, Grønland samt 
yderligere to organisationer fra Danmark. Projektmødet fandt sted i Grønland i april. Projektet er støttet 
af Nordisk Ministerråd. 
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