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Møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde den 22. juni 

2017 kl. 14.00-16.00 i Slots- og Kulturstyrelsen –  

Mødelokale 6 

 

1. Godkendelse af dagsorden (14.00) 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kultur-

styrelsen (14.00-14.15)  

 

UM har udgivet et temanummer om idræts- og foreningsliv i Danmark. 

Det blev aftalt, at UM sender det til styregruppen til orientering. 

 

UM orienterede kort om ’Nordisk branding’. Det blev aftalt, at UM sender 

yderligere oplysninger til styregruppen, herunder om økonomi, open call 

etc. 

 

KUM orienterede om ministerens rejse til Tyskland. 

 

3. Til godkendelse (14.15-14.25) 

3a. Budget 2017 

3b. Tilskudsliste 2017 

  

Budget og tilskudsliste blev taget til efterretning. 

 

 

4. Behandling af indkomne ansøgninger (14.25-15.15) 

 

4a. 100 års fejringen Estland, Letland og Litauen (DKI)  

 

Det blev besluttet at afsætte en ramme på i alt 1 mio. kr., fordelt 

med 400.000 kr. i 2017, 400.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. 

DKI skal dog vende tilbage med en mere konkret projektbeskrivelse 

og med en overliggende tematisk ramme, herunder oplysning om 

hvordan man vil kommunikere satsningen (en overordnet kommuni-
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kationsstrategi) samt en udvikling af de enkelte projekter.  De russi-

ske mindretal i de tre lande bør om muligt tænkes med ind i fejrin-

gen. DKI skal søge sparring og rådgivning hos styrelsen, og projekt-

beskrivelsen skal også forelægges IKP. 

 

4b. Kronprinsparret til Japan 

 

Der foreligger nu et tentativt program, der er ændret i forhold til an-

søgningen. Det aktuelle program blev gennemgået, og det blev be-

sluttet at afsætte en ramme på 150.000 kr. til formålet under ”Offici-

elle danske begivenheder”.  

 

4c. Crisp and Solid, udstilling om dansk keramik på turné 

(DKI) 

 

Der blev givet afslag på ansøgningen. Styregruppen forholdt sig posi-

tivt til et keramikprojekt, men Dansk Kulturinstitut bør søge faglig 

forankring og finansiering i SKF. Projektet kunne med fordel startes 

op med et besøgsprogram, og tænkes ind i den større strategiske 

satsning i Asien.  

 

4d. Danish Jazz Experience, Kina 

 

Ansøgningen blev imødekommet med 100.000 kr. 

 

Styregruppen bad om en samlet oversigt over, hvor meget der er be-

vilget i alt til aktiviteter i Kina.  

 

4e. Superflex på Tate Modern, London 

 

Ansøgningen blev imødekommet med 200.000 kr. Der var bemærk-

ning om, at en visuel præsentation af projektet ville have været inte-

ressant. 

 

 

5. Implementering af IKP strategien (15.15-15.30) 

  

IKP mødet i sidste uge blev drøftet. Det var indtrykket, at der på mødet blev 

skabt en god grobund for implementering af strategien. 

   

Der stiles mod et styregruppemøde primo november. Styrelsen tager et møde 

med DKI og aftaler proces frem til november-mødet.  

 

 

6. Til diskussion og beslutning (15.30-15.45) 

 

Det blev aftalt, at styregruppen får en samlet økonomisk status på 

både Kina og Japan til næste møde. 
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UM nævnte nogle udstillingsplaner i Finland sidst på året. Forskellige 

forhold skal afklares, hvorefter der vil kunne søges om støtte. 

 

 

7. Til orientering (15.45-15.55) 

 

 Intet under dette punkt. 

 

 

8. Eventuelt (15.55-16.00) 

 

 

 Intet under dette punkt. 

 

9. Næste møde 

 

Næste møde i styregruppen er den 26. september kl. 14-16. 

 


