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Creative Europe ansøgningsrunder
Ansøgningsrunderne for både
samarbejdsprojekter og netværk er stadig åbne.
Du kan læse mere om den indeværende
ansøgningsrunde for samarbejdsprojekter her og
for netværk her. Husk at du har mulighed for at få
vejledning til din ansøgning fra Creative Europe
Desk Danmark. Se vores hjemmeside eller kontakt
EU-udviklingskonsulent Bradley Allen for mere
information.

Roskilde Bibliotekerne modtager 
3 mio. kr. i EU-kulturstøtte i 2016
Roskilde Bibliotekerne har, som den eneste
danske institution, modtaget støtte fra Creative
Europes pulje for integration af flygtninge med en
bevilling på 1,5 mio. kr. til projektet 'A Million
Stories'. Tidligere på året modtog biblioteket også
1,5 mio. kr. til deres projekt ’Turn on Literature’ via
puljen for samarbejdsprojekter.

Læs mere her

I denne udgave af EU STØTTE NYT kan du læse om et arrangement med Dea Birkett
(UK) om at øge engagementet hos unge kulturbrugere og en kommende udstilling
på RAGNAROCK.

Engagerede unge, engageret publikum – Morgenmøde med oplæg af Dea
Birkett (UK)

Creative Europe Desk Danmark inviterer til morgenmøde om publikumsindragelse med særligt fokus på
de yngste brugere af kulturen. Der vil være oplæg af Dea Birkett fra Storbritannien, som er både personligt
og professionelt optaget af at facilitere mødet mellem børn og kultur.

Dea Birkett er creative director for den britiske organisation Kids in Museums, der arbejder for at gøre
museer, gallerier og kulturinstitutioner mere åbne og inkluderende for børn og familier. Kids in Museums
arrangerer en lang række arrangementer med fokus på de unge kulturbrugere, heriblandt Takeover Days
hvor museer, kunsthaller, biblioteker og andre kulturinstitutioner inviterer børn og unge til at være med til
at drive organisationen for en dag. 

Deltagere i mødet kan forvente at tage hjem med inspiration til, hvordan de kan inddrage det yngre
publikum i deres kulturinstitutioner og en øget forståelse af børn og unges forhold til kulturen. 
ssv@slks.dk

Se hele programmet og tilmeld dig her

Projekt i fokus: TIDE
D. 16. december åbner udstillingen Guitar ON/OFF på RAGNAROCK – Museet for pop, rock og
ungdomskultur.

Udstillingen er en del af EU-projektet TIDE (Template for Travelling Interactive and Digital Exhibitions),
som har fokus på udviklingen af rejsende udstillinger i Europa samt brugen af digital formidling. 

Guitar ON/OFF er en multimedie udstilling, der giver de besøgende mulighed for helt bogstaveligt at gå på
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Puljer
Samarbejdsprojekter
Netværk
Platforme
Litterære oversættelser 

Deadline
23. november 2016
25. november 2016
marts 2017
april 2017

Puljer
Aktiv europæisk erindring
Venskabsbysamarbejde
Netværk af Venskabsbyer
Civilsamfundsprojekter

Deadline
1. marts 2017
1. marts 2017
1. marts 2017
1. marts 2017

Arrangementer 
Baltic Sea Region Seminar
Oplæg v. Dea Birkett, København
Ice Hot, København

Dato 
2.-4. november
22. november
1. december

Bradley Allen

Creative Europe
Desk Danmark
Udviklingskonsulent
bal@slks.dk
+45 33 73 33 22

Læs mere om Creative Europe

Gitte Smed

Europa for Borgerne
Specialkonsulent
gsm@slks.dk
+45 33 73 33 18

Læs mere om Europa for
Borgerne

opdagelse i guitarens anatomi og historie. Den 20 meter lange guitar huser blandt andet en scene hvor de
besøgende kan spille luftguitar omgivet af videoprojektioner af ikoniske guitarister samt en interaktiv
udstilling om guitarens rolle i historien. RAGNAROCK er en del af Roskilde Museum, som er partnere i
projektet sammen med Musée de la musique i Frankrig og Museu de la Música i Spanien. TIDE blev i
2015 tildelt 200.000 EUR fra Creative Europe.

Kontakt Mette Kærgaard Hansen for at høre mere om projektet.

Se listen over alle danske tilskudsmodtagere her.

Deadlines
Creative Europe - Kultur

Europa for Borgerne

Kalender
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