LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

Hej Museivänner!
Väl mött i Södertälje. Vi avlutar nu 2016. Vår verksamhetsberättelse beskriver nog det år som vi
tillsammans haft allra mest aktiviteter. Det har varit fantastiskt roligt år.
Nu står vi inför ett nytt spännande och utmanande verksamhetsår. Nu ska vi tillsammans, på ett
konstruktivt sätt använda oss av vår kommunikationsstrategi. Sveriges största museum ska lanseras
på bred front. Här krävs att alla hjälps åt, att vi samordnar oss i några viktiga strategiska aktiviteter.
Att vi ser våra riksdagsledamöter som en viktig målgrupp och som bärare av vårt budskap.
En naturlig arena för oss att medverka på och få spridning på vad Sveriges största museum kan, vill
och ska göra är det kulturpolitiks konventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-10 februari 2018,
som vi står som värdar för tillsammans med Länsteatrarna och Regional musik i Sverige.
http://www.svt.se/kultur/sverige-far-ett-nytt-kulturkonvent
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent, en mötesplats för diskussioner och nytänkande för
kulturpolitiken i Sverige. Folk och Kultur vill sprida kunskap och främja en levande debatt om
konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi vill locka en bred publik och från alla
politikerområden. Vårt mål är att konventet blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om
kulturpolitik.
Folk och Kultur bjuder in till kulturaktiviteter som löper som en röd tråd genom hela konventet och
manifesterar konsten och kulturens egenvärde. Vi vill att deltagarna ska få se, höra och uppleva allt
ifrån små popup-stycken till fullödiga musik-, teater-, dans- och cirkusföreställningar samt
museiverksamhet inbegripet konst, design, hantverk m.m.
Folk och Kultur innehåller även en mässa – en mötesplats, där besökarna kan skapa nya kontakter
och få nya erfarenheter. Vi erbjuder en plattform, där innehållet skapas i samverkan med inbjudan
aktörer och representanter från hela branschen, myndigheter, akademin, landets 21 regioner.
Välkommen till Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte 2017
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