10 slag for kulturen
7 af Folketingets kulturpolitiske ordførere har i samarbejde med 20 lokalpolitikere og 10 lokalt
forankrede kulturhuse kastet sig ud i en debatrække, hvor kulturen bringes helt frem i forreste linje i
optakten til den kommende valgkamp. I 10 kulturpolitiske debatter dyster de om nogle af
kulturpolitikkens helt store spørgsmål.
Ikke kun flødeskum
Det er Mogens Jensen (S), Troels Christensen (V), Ellen Trane
Nørby (V), Pernille Frahm (SF), Karin Nødgaard (DF), Yildiz
Akdogan (S) og Rasmus Jarlov (K), der repræsenterer de
landspolitiske holdninger og et bredt spektrum af partier fra
hhv. rød og blå blok. Til fælles har de den holdning, at
kulturen er et vigtigt element i samfundet og ikke kun
flødeskum på lagkagen.
- Jeg er meget glad for at Kulturhusene i Danmark har taget
dette initiativ og dermed er med til at sætte kulturpolitikken
på dagsordenen her frem mod valget, siger Mogens Jensen.
- Kunsten, i form af bl.a. musik, bøger og film, fylder meget
mere i danskernes hverdag end det gør på den politiske
dagsorden, og derfor er der grund til at råbe lidt op.
Kulturens fremtid
Enigheden om hvilken vej fremtidens kulturpolitik skal tage hører dog hurtigt op, og nogle af de emner,
som politikerne skal diskutere er forholdet mellem national og kommunal kulturpolitik, og om der er behov
for en ny ”grundlov for kulturen”. Debatterne vil også vende emner som børn og unges adgang til kulturen,
kulturhusenes rolle og muligheder i fremtiden og meget mere af alt det, der ligger folk "derude" på sinde.
- Vi har det fælles gods, at vi mener, at kulturen skal have gode vilkår, men vi er ikke enige om økonomien.
Vi er på vagt over for en grundlov, fordi det vil give for meget styring. Kultur kommer nedefra, siger Troels
Christensen
Debat med musik
Troels Christensen og Mogens Jensen har allerede mødet hinanden i Herning og forude venter Valby
Kulturhus, onsdag den 16. marts kl. 17, hvor de sekunderes af kulturborgmester Pia Allerslev (V) og
kulturordfører Simon Strange (S). Debatten holdes sammen og udfordres af den kendte kommunikationsrådgiver og journalist Anders Stahlschmidt . Som optakt har landspolitikerne lovet, at de vil finde fælles
fodslag om at give et musikalsk nummer!
Kl. 19 samme dag fortsætter debatten med nye duellanter i Aktivcentret i Gladsaxe, hvor Yildiz Akdogan (S)
møder Rasmus Jarlov (S) og kommunalpolitikerne Jeppe Bruus (S) og Henrik Sørensen (K).
Der er gratis adgang til begge arrangementer.
Optakt på video og yderligere information
Valby Kulturhus har produceret en video som optakt til debatterne med Mogens Jensen og Troels
Christensen. Videoen kan ses på www.kulturhusene.dk. Her kan man også finde baggrundsviden og
detaljerede informationer om de andre kulturhuse, der arrangerer debatter ude i landet.
For yderligere information kontakt venligst Kulturhusene i Danmarks sekretariat på
kulturhusene@kulturhusene.dk / tlf.: +45 3314 1200
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Om Kulturhusene i Danmark
• ”Kulturhusene i Danmark” er en kulturpolitisk forening af pt. 80 kulturhuse fordelt over hele
landet.
• Kulturhusene er meget forskellige hvad angår størrelse og faciliteter, men deler alle det
fællestræk, at de faciliterer og formidler kunstneriske og kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet.
• Det skønnes, at foreningens 80 medlemmer tilsammen har mere end 4 mill. besøg årligt og
tilbyder mere end 45.000 offentligt tilgængelige arrangementer.
• Kulturhusene stiller scener, værksteder og lokaler til rådighed for enkeltpersoner, foreninger
og organisationer i civilsamfundet.
• Foreningen støtter udviklingen af kulturhuse med kursusaktiviteter, projekt- og
forskningsaktiviteter samt servicerer medlemmer og kommuner med konsulentbistand og
information via hjemmeside, vidensdatabase og tidsskrift.
• Foreningen er støttet af Kulturministeriet via Tips- og Lottomidlerne

