
 
     Stockholm 2017-12-13 

 

Inbjudan att delta vid Folk och Kultur 

 

Varmt välkommen till Folk och Kultur den 7 – 10 februari 2018 

Kulturpolitiken och kulturens roll i samhällsutvecklingen är en viktig fråga. Därför har Länsteatrarna i 
Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd initierat en ny tvärsektoriell 
mötesplattform: Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna den 7-10 februari 2018. 
Det är en helt ny arena och mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Här 
vill vi lyfta kulturen så att det blir en valfråga för alla riksdagspartier. 
 
Vi har glädjen att berätta att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att inviga 
konventet genom att tala utifrån det nationella perspektivet. Anders Henriksson 1:e vice ordförande 
i Sveriges Kommuner och Landsting ger oss en överblick över våra regioner och kommuner. EU-
kommissionären för utbildning, kultur, ungdom och idrott Mr Tibor Navracics deltar som keynote 
speaker och ger oss det europeiska perspektivet. 
 
Samtliga politiska ungdomsförbund kommer och pratar framtidens kulturpolitik. Riksdagspartiernas 
kulturpolitiska talespersoner kommer att delta och berätta om respektive partis vision om kulturens 
roll i samhällsutvecklingen. 
 
Intresset för Folk och Kultur är stort – det är nu över 160 programpunkter som är klara och 
presenterade på Folk och Kulturs hemsida. Vi har över 100 arrangörer; statliga myndigheter, 
regioner, kommuner, universitet, högskolor, folkbildning, ideella sektorn, kulturbranschen, fria 
grupper, konstnärer och intresseorganisationer. Vi är överväldigade över det stora gensvar vi bemöts 
av redan första året. Det visar att det finns ett stort behov av att samlas och samtala om kulturens 
roll i samhällsutvecklingen. 
 
Du ska känna dig varmt välkommen till Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Här väntar 
seminarier, workshops, konstnärliga program samt konventets viktiga mötesplats – Utställartorget. I 
samarbete med Landstinget i Sörmland och Eskilstuna kommun har vi för avsikt att arrangera Folk 
och Kultur i minst fem år framåt. Anmäl er här. 
 

Vi ser fram emot att mötas på en helt ny arena med ett starkt kulturpolitiskt fokus valåret 2018. 
 

Med vänliga hälsningar,  

Åsa Kratz, ordförande, Länsteatrarna i Sverige  
Nina Björby, ordförande, Regional Musik i Sverige  
Yvonne Hagberg, ordförande, Länsmuseernas Samarbetsråd 
  
 

http://www.folkochkultur.se/program-37265173
http://www.folkochkultur.se/anm%C3%A4lan-34548614


 
 
 

Praktisk information 
 
Datum och tid 
Folk och Kultur pågår från kl 14.00 onsdag den 7/2 till lördag den 10/2 2018 
 
Program 
Programmet hittar du här 
 
Utställartorget 
Information om Utställartorget hittar du här 
 
Biljetter 
Biljetter/deltagarpass köper du här 
 
Ordinarie priser                                                                                            Pris inklusive moms 
1 dag                                                                                                               1 575 kr 
2 dagar                                                                                                           2 250 kr 
4 dagar                                                                                                           3 125 kr 
Fri entré till utställartorget 
 
Seminarier/workshops/kulturprogram 
Bokningen släpps den 9 januari 2018 
 
Boende 
Hotell bokar du genom Folk och Kulturs hemsida. Vi har uppdaterat vår lista över hotell med fler 
prisvärda boenden.  
Observera att hotellrummen i Eskilstuna är uppbokade för Folk och Kulturs räkning.  
Om du gör din bokning via extern resetjänst, hänvisa dem till folkochkultur@meetagain.se 

Frågor? 
När det gäller bokning av biljetter, boende, praktiskt kontakta: 
Martina Käck, Senior projektledare 
e-post: folkochkultur@meetagain.se 
 
När det gäller innehåll och övergripande frågor kontakt: 
Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur 
e-post: linde.sjostedt@folkochkultur.se 
 
Press, kontakta: 
Emelie Bergbohm, projektledare kommunikation och pressansvarig 
e-post: emelie@folkochkultur.se 
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