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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og 

Kulturstyrelsen  

KUM kunne orientere om, at ministeren er blevet forelagt forslaget om et dansk-tysk 

venskabsår i 2020, hvilket ministeren har udtrykt opbakning til. 

 

UM spurgte til gode erfaringer og effekter fra tidligere indsatser. SLKS gjorde 

I den forbindelse opmærksom på, at de gode erfaringer for dansk børneteater i 

 Forbindelse med indsatsen i Kina i 2014-2015, kunne være et illustrativt eksempel 

herpå. SLKS fremsender materiale herom til orientering til Styregruppen  

 

3. Til godkendelse  

3a. Budget 2017 

3b. Tilskudsliste 2017 

 
Budget og tilskudsliste blev taget til efterretning.  

 

4. Diskussion af udkast til projektgrundlag 

4.a. projektgrundlag: Tyskland 

 4.b. projektgrundlag: Frankrig 

 4.c. projektgrundlag: Storbritannien 

 4.d. projektgrundlag: Rusland 

         projektgrundlag: Polen (mundligt) 

4.f.  projektgrundlag: USA 

4.g. projektgrundlag: Sydkorea 

 

Styregruppen diskuterede udkastene til projektgrundlagene for landene.  

Der var enighed om en proces, hvor sekretariatet i samarbejde med 

Kulturministeriets departement foretager en gennemskrivning af 

projektgrundlagene med henblik på skærpe dokumenterne i forhold til den 

overordnede fortælling, der knytter sig til indsatsen, herunder en tydeliggørelse af 

formålet med indsatsen, og hvordan indsatsen tænkes kommunikativt. Derudover 

skal projektgrundlagene fremstår mere ensartede på tværs af lande. 

Gennemskrivningen vil ske i koordination med ambassaderne.  

De gennemskrevne projektgrundlag vil blive forelagt Det Internationale Kulturpanel 

på panelets næste møde til orientering og bemærkninger til de ovenstående 

punkter.  
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5. Til Orientering  

 5.a kommunikationsplan for 100 års fejring i Baltikum 

 

Styregruppen orienterede sig i oplægget. Styregruppen opfattede indholdet af 

kommunikationsplanen som tematikker, der skal udfoldes kommunikativt. 

Styregruppen ønsker derfor, at DKI udarbejder egentlige skriftligt formulerede 

budskaber. Sekretariatet går i dialog med DKI herom. 

 

 5.b Status på projekt om digital designudstilling 

 

Styregruppen blev orienteret om, at bevillingen på 1.3 mio. kr. til rejse-

designudstilling i Syd- og Mellemamerika efter Styregruppens beslutning på dets 

sidste møde er blevet annulleret.   

 

5.c. Status på markering af 100 året for Islands selvstændighed  

 

SLKS orienterede om, at der har været afholdt møde mellem SLKS og den danske 

ambassadør på Island. På mødet tilkendegav ambassadøren, at hun helst ser 

projekter og initiativer, der markerer jubilæet, i Danmark. SLKS vil støtte op med 

formidling og kommunikation, men Styregruppen vil ikke støtte aktiviteterne 

økonomisk. 

  

6. Næste møde 

Næste møde i Styregruppen er 14. dec. 2017 


