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EU STØTTE NYT 2017-05-11

I denne udgave af EU STØTTE NYT kan du læse om Roskilde Bibliotekernes
konkurrence i digital litteratur, om Holstebro festuge - Det Vilde Vesten, samt om
den digitale kunstfestival WANDERLOST i Kødbyen. Derudover præsenterer vi de
seneste resultater fra Creative Europe's største pulje og to forårsarrangementer
om EU-støttemuligheder.

Resultater fra Creative Europe's største pulje

Ved Creative Europes seneste uddeling af midler til samarbejdsprojekter blev der bevilget 266 millioner
kroner til 37 lande. I Danmark har bl.a. JazzDanmark med projektet Kids Can modtaget 1,4 millioner
kroner i samarbejde med partnere fra Estland og Portugal. 

Se yderligere bevilgede danske projekter og listen over samtlige støttemodtagere her.

Under Det Vilde Vesten i Holstebro fra d. 10. – 18. juni vil man kunne opleve Théâtre du Centaure (FR), som er en del af Creative
Europe-projektet, Caravan Next. Foto: Frederic Chehu

Caravan Next: Det Vilde Vesten - Holstebro Festuge

Fra den 10.-18. juni afholdes Holstebro Festuge med temaet Det Vilde Vesten. Festugen er et projekt
tilknyttet Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad samt Creative Europe samarbejdsprojektet Caravan
Next, ledet af Odin Teatret. 

I festugen er det muligt at opleve mere end 200 vidt forskellige arrangementer udviklet og opført i
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samarbejde mellem lokale borgere, kulturelle institutioner og 150 udenlandske kunstnere. 

Læs meget mere om Det Vilde Vesten her.

Foto: Roskilde Bibliotekerne

Roskilde Bibliotekerne: Call for Electronic Literature

Deltag i konkurrencen om at lave det bedste engelsksprogede digitale litterære værk. 

Vores samfund bliver i stigende grad digitaliseret, og litteraturen bliver i høj grad påvirket af denne
udvikling. Derfor afsøger litteraturen nye muligheder for at inkludere det digitale aspekt i nye genrer og
formater. 

Creative Europe projektet Turn On Literature ledet af Roskilde Bibliotekerne søger derfor de bedste
engelsksprogede digitale værker til en udstilling med digital litteratur, som vil blive vist i både Norge,
Rumænien og Danmark. 

Deadline for indsendelse af værker er 10. juni 2017. Læs meget mere om projektet og indsend dit værk
her. 

Body Politic - Sustainable Fashion / Urban Art Workshop. Foto: BODY POLITIC (UK) - Clare Farell & Miles Glyn (GB)
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Kom til digital kunstfestival i Kødbyen

Torsdag den 18. maj til søndag den 21. maj afholdes festivalen WANDERLOST i Warehouse9 i Kødbyen i
København. Arrangementet er gratis og inviterer publikum til at deltage i og opleve workshops,
performances og udstillinger om hvordan, kunstnere og borgere i fællesskab kan skabe byen og komme
med bud på fremtidens København. 

WANDERLOST festivalen er en del af EU-projektet Peoples Smart Sculpture, som er støttet af Creative
Europe. 

Læs meget mere om de mange aktiviteter her. 

Invitation til EU-temadag - hvilke fonde vil du høre om?

Den 1. juni inviterer vi til vores årlige temadag om europæiske og nordiske fondsmidler, og som noget nyt
kan du bestemme dagens indhold via en online-afstemning. 

Denne eftermiddag er målrettet jer, som mangler overblik over og viden om de støttemuligheder, EU og
Norden tilbyder danske kulturaktører. Creative Europe Desk Denmark har derfor inviteret otte nordiske og
europæiske fonde til gennem oplæg at give jer bedre indblik i de forskellige støttemuligheder. 

Men vi vil gerne høre fra dig. Afgiv din stemme ved tilmelding og fortæl os på den måde, hvad du kunne
tænke dig at høre mere om. 
To af dagens oplægsholdere udvælges på baggrund af afstemningen til at holde et længere oplæg, mens
resten kan opleves i det korte PechaKucha-format. Herudover vil Henrik Zipsane fra Jamtli
Frilandsmuseum i Sverige præsentere sin strategi for at deltage i EU-projekter, som han pt. har hele 4 af. 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og bindende. 

Læs mere her.
Tilmeld dig og afgiv din stemme her.
Tilmeldings/afstemningsfrist: Onsdag den 24. maj kl. 24

Arrangementet foregår:

Torsdag den 1. juni 2017, kl. 13-17
Det Danske Filminstitut, ASTA-biografen (kælderen)
Gothersgade 55
1123 København K

EU-projektplanlægning ved Creative Europe og Europe for Citizens

Mandag den 12. juni inviterer Creative Europe Desk Denmark og Europe for Citizens Contact Point
Denmark til en EU-orienteret projektplanlægningsworkshop.

Når dagen er omme, vil deltagerne have opnået større indblik i, hvordan de kan arbejde videre med deres
projektidé, planlægge processen og øge deres chancer for succes ved de kommende ansøgningsrunder
inden for Creative Europe og Europe for Citizens. 

Arrangementet er relevant for organisationer, som har et projekt eller en projektidé, som, de mener, er
velegnet til Creative Europe eller Europe for Citizens' puljer. 

Slots- og Kulturstyrelsen byder på kaffe, te og kage. 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og bindende. 

Læs mere her.
Tilmeld dig her.

Arrangementet foregår:
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Puljer
Venskabsbysamarbejde
Netværk af Venskabsbyer

Deadline
1. september 2017
1. september 2017

Puljer
Litterære oversættelser 
Samarbejdsprojekter 

Deadline
Forventet juni 2018
Forventet start 2018

Arrangementer
Creative Europe-temadag
Caravan Next: Voice of the Audience
EU-projektplanlægningsworkshop
Caravan Next: Det Vilde Vesten

Dato
1. juni 2017
1.-4. juni 2017
12. juni 2017
10.-18. juni 2017

Bradley Allen
Creative Europe 
Desk Denmark 
Udviklingskonsulent
eu@slks.dk
bal@slks.dk
+45 33 73 33 22

Læs mere om Creative
Europe

Stine
Svenninggaard
Europe for Citizens
EU Rådgiver
eu@slks.dk
ssv@slks.dk
+45 33 74 45 35

Læs mere om Europa
for Borgerne

Mandag den 12. juni kl. 13-16
Mødelokale 3 og 4, 5. sal
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2, Indgang ved Hammerichsgade
1553 København V

Deadlines
Europa for Borgerne

Creative Europe - Kultur

Kalender
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