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Pressemeddelelse 
Nyt netværk 

10 landsforeninger inden for det frivillige kulturelle foreningsområde stiftede på et møde den 23. april 2013 

"Det Frivillige Kulturelle Foreningsnetværk". 

Netværket skal arbejde for at sikre 

• At det frivillige kulturelle foreningsområde får en plads i kulturpolitikken nationalt og lokalt 

• At det frivillige kulturelle foreningsområde bliver synligt i kulturdebatten 

• At det frivillige kulturelle foreningsområde ligestilles med andre foreningsområder i tilskudspolitikken 

• At der løbende udfærdiges statistikker og forskes for at dokumentere områdets betydning for den 

enkelte og for samfundet i lighed med den vidensindsamling, der sker på folkeoplysnings- og idræts-

området  

Dette vil bl.a. ske gennem 

• Fælles politiske udmeldinger 

• Udformning af fælles høringssvar 

• Udtalelser i forbindelse med udformning og udmøntning af relevante love 

• Afholdelse af fælles konferencer og seminarer 

• Fælles repræsentation i udvalg, råd og nævn 

• Deltagelse i folkemøder, kulturmøder m.v. 

Hvem er de vi 

Netværket består af 10 landsorganisationer inden for det frivillige kulturelle område. Landsforeningernes 

lokale aktører er frivillige, der organiserer, koordinerer, arrangerer, formidler, skaber rammer m.v. for den 

professionelle kunst og for kulturen i teaterforeninger, kunstforeninger, musikforeninger, filmklubber, kul-

turhuse, kulturelle samråd, radio- og tv-stationer, museumsforeninger, lokalarkiver og lokalhistoriske for-

eninger. Ud over at være en stor del af livsindholdet for mange mennesker, betyder det også et mylder af 

kulturaktiviteter og kulturtilbud rundt om i landet til glæde for store dele af befolkningen og til ekstra glæ-

de i de tyndt befolkede områder, hvor der ellers ikke ville være mange muligheder for at have oplevelser 

med kunst og kultur. 

De 10 landsforeninger, der tilsammen repræsenterer mere end ½ mio. medlemmer og er til gavn for mange 

flere, er: 

• Danmarks Teaterforeninger 

• Dansk Lokalhistorisk Forening 

• Kulturelle Samråd i Danmark 

• Kulturhusene i Danmark 

• Sammenslutningen af Børne- og Ungdomsfilmklubber 

• Sammenslutningen af Danske Filmklubber 

• Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger 

• Sammenslutningen af Lokalarkiver 

• Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark 

• Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Kulturelle Samråd i Danmark, tlf. 33 93 13 26, kulturellesam-

raad@kulturellesamraad.dk eller til de øvrige medlemmer af netværket. 


