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Vilka svenska projekt och aktörer fick 
stöd från Kreativa Europa förra året? 
Nu finns vår rapport ”Svensk medverkan 
i EU-programmet Kreativa Europa 2016” 
att läsa. Den berättar bland annat att 64 
projekt med svensk medverkan fick stöd 
förra året, antingen som sökande part eller 
projektpartner, med sammanlagt nästan 
tio miljoner euro. 
 Elva organisationer fick stöd inom 
delprogrammet Kultur med totalt 3 861 061 
euro. Inom delprogrammet MEDIA fick 
51 projekt stöd med totalt 5 027 493 euro. 
Dessutom beviljades 2016 ett särskilt stöd 
inom det sektorsövergripande program-
området för projekt med fokus på inte-
gration av flyktingar via konst, kultur och 

audiovisuella medier. Nio svenska organi-
sationer deltog i projekt som tillsammans 
fick 970 239 euro. 
 I rapporten kan du läsa mer om de olika 
projekten samt om Kreativa Europas olika 
stödformer. Den finns att ladda ner via 
www.kulturradet.se/KreativaEuropa2016  

EAVE@Malmö 24–25 oktober
Kreativa Europa-stödda EAVE Producers 
Workshop – ett av de ledande utbild-
ningsprogrammen för producenter inom 
rörlig media i Europa – kommer till Malmö 
i oktober. I samarbete med Svenska 
Filminstitutet och Film i Skåne kommer 
EAVE att erbjuda producenter och andra 
yrkesgrupper ett tvådagarsprogram med 

experter från den europeiska filmbran-
schen. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 Festivalstrategier, juridik kring sampro-
duktioner och finansiering av europeisk 
film är några av ämnena, och bland talarna 
finns finansieringsexperten Linda Beath 
(Ideal Filmworks), Eurimages chef Roberto 
Olla, producenten Didar Domheri (Maneki 
Films), salesagenten Jan Naszewski (New 
Europe Film Sales) och pitchingexperten 
Sibylle Kurz. Tarik Salehs Sundancevin-
nare The Nile Hilton Incident och norska 
succéserien Skam kommer att presenteras 
som case studies.
 För mer information och anmälan, 
kontakta Satu Elo, workshop manager på 
EAVE, satu@eave.org.

Elin Rosenström, Anders Wilhelmsson och Ulrika Nisell. 

Här kommer det andra numret av Kreativa Europa i fokus. Vi har som ambition att ta upp aktualiteter 
inom EU-programmet Kreativa Europa och andra initiativ från exempelvis EU-kommissionen som påverkar 
de kulturella och kreativa sektorerna. Vi får i en intervju med Jörgen Gren, som arbetar vid EU-kommissionen 
i kommissionär Andrus Ansips team, en genomgång av var vi befinner oss i arbetet med den digitala inre 
marknaden och de förslag på upphovsrättsområdet som nu behandlas. Jörgen Gren är en av de centrala 
personerna inom kommissionen när det gäller dessa frågor. Vi ger också tips på lite sommarläsning om ni 
vill förkovra er i vad som händer inom EU när det gäller kultur och politik: Vitboken om EU:s framtid, EU-
handboken, rapporter om mediekunskap och publikutveckling. Om just publikutveckling handlar även 
intervjuerna med Maria Lind, chef på Tensta konsthall och som deltar i flera europeiska samarbetsprojekt 
inom Kreativa Europa, och Mathias Holtz på Folkets Hus och Parker som samlar flera biografer i nätverket 
Europa Cinemas. 

Vi önskar er alla en trevlig och glad sommar!

Elin Rosenström, Ulrika Nisell och Anders Wilhelmsson, 
Kreativa Europa Desk Sverige
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– Vi vill dubbla mängden innehåll för våra konsumenter när de 
exempelvis vill ta del av TV-program från andra länder. Idag är 
detta utbud väldigt lågt. Och det ger större inkomstmöjligheter 
för kreatörerna. 
 
Kommissionens förslag på upphovsrättsområdet, som vi skrev 
om i förra numret av Kreativa Europa i fokus, är särskilt aktuella 
för de kulturella och kreativa sektorerna. Flera förslag har väckt 
kritik från exempelvis filmbranschen, som menar att möjligheten 
att som idag sälja verk till olika geografiska områden är nödvändig 
för intäkter som bidrar till nya produktioner. Nu har böcker, musik 
och audiovisuellt material undantagits från det omdebatterade 
förbudet mot geoblockering, men andra debattfrågor finns kvar. 
 Jörgen Gren berättar att han träffat hundratals representanter 
för den audiovisuella sektorn sedan arbetet startade för två år 
sedan.
 – Branschorganisationer har varit väldigt aktiva, men vi 
försöker förklara att det inte handlar om att slå undan benen på 
någon. Utan att ackompanjera industrin mot en digital realitet. 
Till syvende och sist vill vi samma sak: få människor att välja legala 
vägar för att ta del av kultur och innehåll. Och vi tror att vi enbart 
kan göra detta om branschen ger tillgång till material på ett bra 
sätt, och gärna över gränserna. Då tror vi att pirateri och annat 
olagligt och halvolagligt sätt att ta del av kultur kommer att bli 
mindre intressant. För fem år sedan laddade 75–80 procent mu-
sik ner illegalt i Norge, idag är det 4–5 procent. Vad är skillnaden? 
Jo, att lagligt utbud finns på ett bra sätt till bra pris. 

 
SEMINARIUM MED JÖRGEN GREN 
Kreativa Europa Desk Sverige arrangerar ett seminarium med 
Jörgen Gren under Stockholms filmfestival i november, om EU:s dig-
itala politik och hur den påverkar film, kultur och medier. Håll utkik 
efter mer information i höst! 
 Mer om den digitala inre marknaden hittar du på www.ec.europa.eu  
i avdelningen Digital Single Market.

Att genomföra den digitala inre marknaden är ett av de 
viktigaste målen för den nuvarande EU-kommissionen.
En central person i arbetet är svenske Jörgen Gren. 

Jörgen Gren började arbeta i Bryssel redan innan Sverige blev 
EU-medlem, som praktikant på kommissionen i början av 
1990-talet. Sedan dess har han hunnit med allt från transportfrå-
gor till regionalpolitik, arbetat för det svenska ordförandeskapet 
och varit enhetschef för EU:s digitala agenda. De digitala frågor-
na har funnits med länge och idag är han kabinettsmedlem hos 
kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för 
genomförandet av den digitala inre marknaden. 

De senaste åren har präglats av ett intensivt arbete med den di-
gitala inre marknaden och kommissionen hoppas ha alla centrala 
beslut på plats under 2018. 
 – Om vi inte är konkurrenskraftiga och ger våra företag möj-
lighet att arbeta digitalt inom den inre marknaden så förlorar vi 
tillväxt och jobbmöjligheter. Det har varit ett starkt politiskt driv 
för att få fram förslag med hög kvalitet. De digitala frågorna är 
som ett höghastighetståg, de väntar inte på att vi funderar. Men 
å andra sidan så får det oerhörda effekter om något blir fel, så vi 
måste lägga genomtänkta förslag, säger Jörgen Gren. 
 
Kring årsskiftet 2016/17 hade kommissionen lagt fram förslag för 
de 16 områden som pekats ut som prioriterade, och de berör en 
mängd samhällssektorer – de kulturella och kreativa sektorerna 
är bara en del av allt som påverkas. Målet är skapa en öppen inre 
digital marknad, i likhet med hur EU för att öka handeln avskaffat 
tullar och avgifter på fysiska varor. I maj publicerades en halvtids-
rapport om arbetet, och kommissionens förslag går nu vidare till 
rådet och Europaparlamentet. 
 Några är redan klubbade, som roamingreglerna vilka gör att 
man från och med juni 2017 ringer från sin telefon utan extra 
avgifter om man är i ett annat EU-land. Ett annat taget beslut är 
bärbarhet av innehåll, eller portabilitetsreglerna som de också 
kallas. Detta innebär att man från 2018 kommer att kunna fort-
sätta titta på sina betalda streamingtjänster för film, musik med 
mera när man är utomlands.
 – Ett av de stora problemen för kreatörerna är att få människor 
att betala för sin konsumtion. Det vi ser är att man gör det när 
man får bra lagliga alternativ, säger Jörgen Gren
 – Men vi kan inte släppa allt fritt, det finns en affärsmodell där 
under. Våra förslag tar inte bort den modellen på något sätt. Det 
är ett av de stora missförstånden att vi skulle vilja det. Möjlighe-
terna att sälja till olika territorier förvinner inte. 
 
För kultursektorn tror Jörgen Gren att de största konsekven-
serna av den digitala inre marknaden blir att den illegala ned-
laddningen minskar, att kreatörer får bättre ersättning och att 
utbudet ökar.  

PÅ  PL AT S  I  B RY S SEL

Jörgen Gren – mitt i den 
digitala inre marknaden

Jörgen Gren på European Film Forum under Tallinn Black Nights Film Festival. 
Foto: Aron Urb.
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Publikutveckling är ett prioriterat område inom Kreati-
va Europa. Att arbeta för att nå ny publik och fördjupa 
relationen till den man har är också saker som de flesta 
organisationer vill göra. Vi har pratat med två svenska 
aktörer om deras erfarenheter. 
 
Mathias Holtz är programproducent på Folkets Hus och Parker 
och engagerad i nätverket Europa Cinemas som samlar nästan 
1000 kvalitetsfilmsbiografer i mer än 30 europeiska länder. Han 
har just varit på festivalen Il Cinema Ritrovato i Bologna för att 
återigen leda ett av de ”Innovation Labs” som Europa Cinemas 
arrangerar. Där möts personal från olika biografer under några 
intensiva dagar med föreläsningar och diskussioner om kreativa 
sätt att nå ut. Det sker bland annat genom en workshopuppgift 
som löper genom hela kursen, som handlar om att starta en ny 
biograf. 
 – I och med det kommer man in på många publikutveck-
lingsfrågor, säger Mathias Holtz. Nu öppnar vi något nytt, vem 
gör vi det för? Vad betyder platsen man är på för biografen och 
hur kan man utnyttja den? Vilken publik riktar man sig till? 
 Mathias erfarenhet är att även om deltagarnas 
förutsättningar skiljer sig mycket åt när det till exempel gäller 
finansiering, så delas de flesta utmaningarna av biografer 
kontinenten över – som svårigheter att nå unga och att 

”Man kan vara tio biografer 
fast man bara har en salong”  

stadskärnor dör. Flera arbetar också på liknande sätt för att 
bredda publiken.   
 – En av de tydligaste trenderna jag ser är att biografer för-
söker nischa sig med specialevenemang. Man kan vara tio bio-
grafer fast man bara har en salong. Den utvecklingen ser man 
överallt på både små och stora biografer. Jag tror det är helt 
förbi att ha ett jämntjockt utbud med samma film två veckor i 
sträck. 
 Folkets Hus och Parker arbetar aktivt med att sätta filmer-
na de visar i ett sammanhang och erbjuda något utöver dem, 
som samtal. Biografens betydelse som en gemensam plats i 
samhället för möten och diskussion är också något som be-
tonas av Europa Cinemas. Mathias Holtz menar att en central 
del i publikutveckling är att bygga en långsiktig relation mellan 
publiken och biografen som går bortom enskilda filmer och 
evenemang.
 – Det gemensamma för alla framgångsrika biografer är att 
de inte bara ser sig själva som en plattform för ny film utan att 
de har ett eget värde som plats och som kurator av innehåll, 
säger han.  
 
Tensta konsthall i Stockholm är en institution som på ett lik-
nande sätt vill vara en central punkt i sitt lokalsamhälle och på 
samma gång arbeta med den främsta och mest angelägna kon-

Ahmet Ögüt, The Silent University, på Tensta konsthall. Foto: Jean-Baptiste Beranger.
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sten idag. Det är också en av de organisationer i Sverige som 
de senaste åren varit allra mest framgångsrika när det gäller an-
sökningar till Kreativa Europa för europeiska samarbetsprojekt. 
Nyligen beviljades stöd för ett nytt stort sådant, From Conflict 
to Conviviality through Creativity and Culture, som genomförs 
med samarbetspartners från Litauen, Portugal, Spanien, Tysk-
land, Storbritannien, Danmark och Frankrike.   
 – Vi är förmodligen landets mest internationellt uppkopp-
lade och samtidigt lokalt inbäddade institution. Vi samarbetar 
med nästan allt vi gör och faller väl in i det Kreativa Europa fo-
kuserar på, men det är något vi jobbat med länge, säger Tensta 
konsthalls chef Maria Lind.  
 Hon berättar om välbesökta initiativ där konsten och 
närområdet samspelar, som ett café där kvinnor i olika åldrar 
träffas två gånger i veckan kring hantverk – en aktivitet som 
knyter an till en installation av Leonor Antunes som just nu 
visas. Ett annat exempel är konstprojektet Silent University, ett 
kunskapsforum av och för akademiker i exil som finns på flera 
platser i Europa, och i form av ett språkcafé vid Tensta konsthall 
sedan 2013.  
 Men även om långsiktigt publikarbete och det som kallas 
publikutveckling enligt Maria Lind finns ”i vårt DNA”, vill hon 
helst undvika det ordet.  
 – Vi använder inte begrepp som publik, vi pratar om be-
sökare och partners. Det handlar inte om att utveckla någon 
annan utan att med konsten som hjärta och hjärna hitta ge-
mensamma angelägenheter i Tensta och bortom. 
Maria Linds råd till den som vill utvecklas inom publikutveck-
ling är att inte börja i vem man vill nå eller försöka gissa vad 
människor kan vilja se, utan att utgå från konsten och de 
ämnen den innehåller.  
 – Vår uppgift är att visa samtidskonst och vi vill ta fram olika 
aspekter ur den. Och eftersom konsten idag är mångfacetterad 
och tar sig an fenomen och frågeställningar som alla som lever 
idag känner till och även erfar så är det inte särskilt svårt att få 
en uppkoppling mot olika individer. 

OM PUBLIKUTVECKLING (AUDIENCE DEVELOPMENT)
Publikutveckling är en prioritering som genomsyrar hela program-
met Kreativa Europa. Inom både Kultur och MEDIA ska projekt 
innehålla strategier för publikutveckling för att få stöd. 
 Syftet är att europeiska verk och kreatörer ska nå så många som 
möjligt och att tillgången till kultur ska förbättras och breddas. 
 Målet för publikutveckling kan till exempel vara att öka publiken, 
bredda den, eller fördjupa relationen med befintlig publik. Barn, 
unga, personer med funktionsnedsättningar och underrepresen-
terade grupper är särskilt prioriterade. 

LÄSTIPS – VAD HÄNDER INOM PUBLIKUTVECKLING I EUROPA? 
Fondazione Fitzcarraldo, Intercult, Culture Action Europe och 
ECCOM släppte i april rapporten Study on Audience Development 
– How to place audiences at the centre of cultural organisations. 
Den är framtagen på uppdrag av EU-kommissionen.
 87 projekt har studerats och rapporten innehåller en mängd exem-
pel på både lyckade projekt och vad man kallar ”konstruktiva miss-
lyckanden”. Enligt rapporten är banden mellan konstnärer och publik 
i grunden ett lokalt fenomen – kultur blomstrar där människor möts 
i vardagen. En annan slutsats är att ett medborgar- och besökarper-
spektiv kan sätta igång förändringar i både den egna organisationen 
och samhället. Rapporten beskriver också att det kräver resurser och 
mycket av personal och ledning att öppna upp för publikdeltagande, 
och ger råd om hur denna process kan hanteras.
 Rapporten kan laddas ner på www.ec.europa.eu Europa Cinemas Innovation Lab under festivalen Il Cinema Ritrovato i Bologna.

Foto: Europa Cinemas.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170421-new-study-audience-development_en


6

ESTLAND NYTT ORDFÖRANDELAND
Den 1 juli tar Estland för första gången 
över ordförandeskapet för EU:s minis-
terråd. Uppdraget innebär att leda och 
organisera arbetet i ministerrådet samt att 
sköta kontakterna med andra EU-insti-
tutioner. Bland de fokusområden som 
Estland valt ut finns ett säkert, hållbart 
och inkluderande Europa, en öppen och 
innovativ ekonomi, samt digitalisering. 
En rad evenemang kommer att arrang-
eras, däribland konferensen Audiovisual 
Content, Technology and Policy den 27-28 
november. Den 1 januari 2018 tar sedan 
Bulgarien över ordförandeklubban.
 Mer om Estlands ordförandeskap: 
www.eu2017.ee

FORTSATT ARBETE MED KULTUR I 
UTRIKESPOLITIKEN
I slutet av maj var det dags för ministerrådet 
att behandla EU-kommissionens förslag 
”Mot en EU-strategi för internationella kul-
turella förbindelser” som vi skrev om i förra 
numret. Rådet ger sitt stöd till förslaget och 
framhåller bland annat att en sådan strategi 
bör respektera kultursektorns oberoende 
och ha ett nedifrån- och upp-perspektiv. 
Rådet lyfter också fram vikten av kulturell 
mångfald i Europa, Unescos konvention 
om skydd för och främjande av mångfalden 
av kulturyttringar samt FN:s Agenda 2030 
för hållbar utveckling, och rekommenderar 
att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att 
koppla samma olika politikområden och 
hitta synergier. Mer info: www.consilium.
europa.eu

SPANIEN, FRANKRIKE OCH RUMÄNIEN 
FÖRST UT MED LÅNEGARANTIER
Kreativa Europas lånegarantiinstrument 
lanserades för ett år sedan med målet 
att ge små och medelstora företag inom 
den kulturella och kreativa sektorn bättre 
möjlighet till banklån och därmed större 
ekonomisk kapacitet. 121 miljoner euro 
har avsatts, med syfte att generera 600 
miljoner euro i lån. ”Kreativa hjärnor och 
företag måste experimentera och ta risker 
för att blomstra. Vi hjälper dem att få 

banklån som de normalt inte skulle få”, sa 
kommissionär Günther H. Oettinger när 
initiativet presenterades. Nu har banker 
och låneinstitut i Spanien, Frankrike och 
Rumänien tecknat avtal med Europe-
iska investeringsfonden som hanterar 
satsningen, och dessa är därmed de första 
länder där lånemöjligheten erbjuds. 

FEM SCENARIER FÖR EU:S FRAMTID
I samband med EU:s toppmöte och 
60-årsfirande i mars publicerade EU-
kommissionen Vitbok om EU:s framtid, 
en kort skrift med ambitionen att sätta 
igång en framtidsdebatt. I texten ritas fem 
scenarier för EU:s framtid upp: ”Fortsätta 
som förut”, ”Enbart den inre marknaden”, 
”De som vill ha mer gör mer”, ”Göra 
mindre men göra det effektivare” och 
”Göra mycket mer tillsammans”. En 
agenda har satts upp för olika debatter 
och möten utifrån vitboken. Den och 
själva boken finns på www.ec.europa.eu. 

HANDBOK FÖR EU-BEVAKNING
”Ofta tänker vi på EU-politik som om 
det vore någonting utanför den vanliga, 
svenska politiken. Men så är det inte. /.../ 
EU är helt enkelt en nivå i det svenska 
politiska systemet, precis som kommun 
och landsting.” Så inleds EU-handboken 
av Brysselbaserade journalisten Sigrid 
Melchior som riktar sig till journalister 
men är läsvärd för alla som vill få bättre 
koll på EU:s beslutsvägar och institutioner. 
Den är utgiven i ett samarbete mellan 

tidningen Journalisten och EU-kommis-
sionens representation i Sverige, och kan 
laddas ner gratis på publ.ljungbergs.se/
publ/2161027_euhandboken/  

VAD GÖRS FÖR ATT ÖKA 
MEDIEKUNSKAPEN I EUROPA? 
I European Audiovisual Observatorys nya 
rapport Mapping of Media Literacy Prac-
tices and Actions in EU-28 kartläggs sats-
ningar på EU-nivå och i medlemsländer 
som syftar till att öka medie- och infor-
mationskunskapen. Mer än 500 projekt, 
samtliga utanför skolsystemet, finns med. 
Rapporten visar bland annat att utveckling 
av kritiskt tänkande är den i särklass vanli-
gaste inriktningen samt att civilsamhället 
spelar en viktig roll – där finns omkring en 
tredjedel av de nästan 1000 organisatio-
ner som står bakom projekten. Rapporten 
kan hämtas på www.obs.coe.int 

HUR JOBBAR MINDRE 
BIOGRAFER MED INNOVATION?
Nästan 100 biografer i 26 länder har stud-
erats för rapporten New Approaches to 
Audience Building: A Survey of Innovation 
in the Europa Cinemas Network, som tittar 
närmare på hur biografer utanför de stora 
kedjorna arbetar med innovation och ny-
tänkande. Rapporten ger många konkreta 
exempel på projekt inom allt från teknik till 
publikarbete och interna arbetsprocesser, 
och rekommendationer för hur Europa Ci-
nemas kan utvecklas på detta område. Den 
finns på www.europa-cinemas.org 

Tallinn.

EU
handboken

SIGRID MELCHIOR

PÅ  G Å N G  &  L Ä S T IP S
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Beviljade stöd från Kreativa Europa våren 2017
Projekt med svensk medverkan

DELPROGRAMMET MEDIA 
Belopp i euro 
 
FESTIVALER OCH MARKNADER 
Stöd till marknader (17/2016) 
The Financing Forum for Kids Content, 

The Financing Forum for Kids Content, 
60 000

Göteborg International Film Festival, TV 
Drama Vision 2018, 45 000

DISTRIBUTION 
Biografdistribution selektivt (19/2016) 
Svensk Filmindustri, Känslan av ett slut, 

21 300
Edge Entertainment, Frantz, 21 300
Edge Entertainment, Stefan Zweig: 

Farewell to Europe, 21 300
Folkets Bio, Den lyckligaste dagen i Olli 

Mäkis liv, 15 500
Folkets Bio, Sage femme, 21 300
Folkets Bio, Ljus i natten, 15 500
Njutafilms, Nocturama, 15 500
Scanbox Entertainment, La fille de Brest, 

15 500
Scanbox Entertainment, Réparer les 

vivants, 21 300
Starlet Media, Slava, 4 500
Studio S Entertainment, Vad döljer du för 

mig?, 21 300
TriArt Film, Dansaren, 21 300
 
STÖD TILL PRODUCENTER 
Utveckling enskilt projekt (20/2016) 
Auto Images AB, With Love, 25 000
Tur med vädret AB, Ibracadabra, 50 000
 
Stöd till europeiska TV-program (23/2016) 
Filmlance International AB, Springfloden 

2, 500 000

STÖD TILL FILMKUNNIGHETSINITIATIV 
Stöd till filmkunnighetsinitiativ (25/2016) 
Biografcentralen Wrap! Must see European 

cinema for Young People* 176 674
 
TOTALT FÖR DELPROGRAMMET MEDIA, 1 072 274

 

DELPROGRAMMET KULTUR 
Belopp i euro 
 
STÖD TILL EUROPEISKA 
SAMARBETSPROJEKT* 
Större samarbetsprojekt 
TILLT, Borderline Offensive: Laughing in 

the Face of Fear, 480 453
Tensta Konsthall, From Conflict to Convi-

viality through Creativity and Culture, 
1 781 818

Kungliga musikhögskolan i Stockholm, 
European Art-Science-Technology 
Network for Digital Creativity, 1 374 788

Live et Heart, Innovation Network of 
European Showcases, 1 997 813

Göteborgs stadsteater/Backa Teater, Atlas 
of Transitions. New geographies for a 
cross-cultural Europe, 1 428 400

Kungliga Operan, Opera Vision, 1 993 000

Mindre samarbetsprojekt 
Flygvapenmuseum och Arbetets museum, 

Sounds of Change, 200 000
Upplev Botkyrka AB, Circus250: Diverse, 

Real, Physical, 200 000
Växjö kommun, Engage. Young Producers 

Building Bridges, 199 998
Musikcentrum Öst, Keychange, 200 000
Teater Sagohuset, Cultural Luggage, 199 096
 
STÖD TILL EUROPEISKA NÄTVERK**
Trans Europe Halles, Factories of the Ima-

gination: Investing in Cultural Chang-
emakers, 250 000 per år i fyra år

 

TOTALT FÖR DELPROGRAMMET KULTUR, 10 305 366

* Flera organisationer från olika länder deltar. Den an-
givna stödsumman har beviljats hela projektet eller 
nätverket, d.v.s. samtliga medverkande organisatio-
ner tillsammans. 
 
** Nätverken består av medlemsorganisationer 
baserade i olika europeiska länder. 

 

Svenska organisationer är medlemmar 
i de flesta av de totalt 28 europeiska 
nätverk som fick stöd. Följande nätverk 
beviljades stöd: 
European Composer and Songwriter Alliance 
Eurozine – Network of European Cultural 

Journals 
EU National Institutes for Culture 
Network of European Museum Organisa-

tions (NEMO) 
European Choral Association – Europa 

Cantat 
Europe Jazz Network 
Live (DMA) 
Arts Directors Club of Europe 
European Dancehouse Network 
IMZ – International Music + Media Centre 
European Network of Cultural Administra-

tion Training Centeres (ENCATC) 
European Festivals Association 
Convention Theatrale Europeenne 
European Network of Cultural Centres (Euro-

pees Netwerk Culturele Centra) 
Culture Action Europe 
Amateo: European Network for Active Parti-

cipation in Cultural Activites 
European Route of Industrial Heritage 

Conseil des Architectes d’Europe 
European Music Council 
Reseau Européen de Musique Ancienne 
Association Européenne des Conservatoires, 

Académies de Musique et 
Musikhochschulen 

Artcena – Circostrada 
Europa Nostra 
Secretariat de Jeunesses Musicales Interna-

tional 
Future for Religious Heritage 
Informal European Theatre Meeting 
Federation for European Storytelling 
 

Ljus i natten. Foto: Folkets Bio.

Kungliga Operan. Foto: Markus Gårder/Kungliga Operan. 
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Träffa oss! 
Vi arrangerar möten och 

seminarier runt om i landet 
för att berätta möjligheterna 

inom Kreativa Europa. Vi besöker 
också en rad festivaler och 

evenemang. Följ kalendarierna 
på våra hemsidor och i våra 

nyhetsbrev för mer 
information! 

Behöver 
du råd? 

Vill du veta vilka möjlig-
heter du har till stöd, få veta 
vad Kreativa Europa kan er-

bjuda dig som kulturarbetare, 
eller få hjälp i ansöknings-

arbetet? Boka gärna ett 
möte med oss! 

Om Kreativa 
Europa 

Kreativa Europa är Europeiska kommis-
sionens program för stöd till de kulturella och 

kreativa sektorerna. Programmet pågår 2014–2020 
och ger europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, 

konst och kultur möjligheter att samarbeta internatio-
nellt och nå ut till en internationell publik. 

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur 
och MEDIA samt ett sektorsövergripande program-

område. Kreativa Europa Desk Sverige informerar om 
programmet och ger stöd vid ansökningar. Statens 

kulturråd och Svenska Filminstitutet delar på 
uppdraget – Kulturrådet ansvarar för delpro-

grammet Kultur och Filminstitutet för 
delprogrammet MEDIA. 

Kreativa Europa i fokus ges ut av Kreativa Europa Desk Sverige 
Redaktör: Åsa Garnert

Kreativa Europa Desk Kultur 
Elin Rosenström, 08 519 264 15, elin.rosenstrom@kulturradet.se

Postadress: Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
 

Kreativa Europa Desk MEDIA 
Ulrika Nisell, 08 665 12 05, ulrika.nisell@filminstitutet.se 

Anders Wilhelmsson, 08 665 12 07, anders.wilhelmsson@filminstitutet.se 
Postadress: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm

 

Följ våra löpande nyheter 
Prenumerera på nyhetsbrev via våra webbplatser 

www.kreativaeuropa.eu 
 

Följs oss på Facebook 
www.facebook.com/deskkultur | www.facebook.com/kreativaeuropa 

 
Följ oss på Twitter 

@DeskKultur | @MEDIA_Desk


