studieförbundet
för kulturutövare

VI ÄR
KULTURENS

Kulturens är det yngsta av de demokratistödjande bildningsförbunden i
Sverige. Vi bildades för att vi tyckte att det saknades ett studieförbund som
satte kulturutövandet främst. Ett förbund som tror på kulturens egenvärde
i en stark och fungerande demokrati.
Kulturens värdesätter allt kulturutövande. Det innebär att vi inte ställer
olika kulturyttringar mot varandra. Hos oss finns ingen motsättning mellan
finkultur och folkligt, mellan fritidsutövande och proffs eller mellan ung
och gammal. Kulturens är studieförbundet för alla kulturutövare.
Kulturens underlättar för alla deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Det
gör vi genom att skapa förutsättningar för ett brett kulturutövande genom
våra verksamheter och i samarbete med våra medlemsorganisationer.
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VAD VI TROR PÅ
Vi står för allas rätt att ägna sig åt kultur – för livskvalitet, glädje, hälsa
och demokrati.
Kultur är inget statiskt. Kultur uppstår i mötet mellan människor och
olika traditioner.
Vi tror på kulturutövandets och skapandets egenvärde.
Var du bor ska inte begränsa dina möjligheter att ägna dig åt kultur.
Kulturen är en plats för aktiv integration och utveckling.
Att söka sitt eget personliga kulturella och konstnärliga uttryck gör oss
starkare som människor och som samhällsmedborgare.

FolkYou
Föreningen Sveriges Körledare
Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet Visan i Sverige
Svensk Jazz
Svenska Folkdansringen
Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund
Svenska Missionskyrkans Musikkårer
Sveriges Film- och Videoförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Sveriges Unga Blåsare
Ung Media
Ung Teaterscen
UpSweden Music Community

Evelyn, vår rikstäckande musikverksamhet,
finns på nio orter i landet.
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VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

Ernie Prophet

Thomas Miheller

Evelyn är Kulturens egen musikenhet, där artister från norr till söder coachas av
engagerad och kunnig personal. Vi skräddarsyr utbildningar och camps i bland
annat låtskrivande, musikproduktion och hälsa. Samarbeten föds i vårt stora nätverk och det är för många helt avgörande för nästa steg i deras musikskapande.
Och i våra trygga och kreativa miljöer möjliggör vi nyskapande.
Med Evelyn hjälper vi låtskrivare, artister, band, producenter och andra kreatörer
inom musikområdet att utvecklas och nå sin egen definition av framgång.
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Young Sápmi är ett av Kulturens projekt som vänder sig till unga samer.
I projektet dokumenterar deltagarna med bland annat fotografier hur det
är att leva som ung same i Sverige idag, och genom projektet får de
möjlighet att träffas, lära och utvecklas tillsammans.
Dokumentationen av ungdomarnas vardag, som skedde under ett års tid,
resulterade i en fotoutställning som speglar livet som ung same i Norrbottens
inland. Fotograferna är mellan 14 och 19 år och bor alla i Jokkmokks
kommun. Utställningen har bland annat visats på Dunkers kulturhus i
Helsingborg, Kulturhuset Väven i Umeå samt på museet Ájtte i Jokkmokk.
Young Sápmi är ett tvåårigt projekt som finansieras med hjälp av
Allmänna Arvsfonden.
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I KULTURENS
FÅR ALLA PLATS
Vi gör inte skillnad på det virtuosa och på fritidskulturen. Vi är studieförbundet för folkdansare, rappare, hemslöjdare, jazzpianister, körsångare,
gatukonstnärer, teaterledare, näverlursblåsare och alla andra.
Genom Kulturens kan din förening få ekonomiskt stöd för mycket av den
verksamhet den redan ägnar sig åt. Därmed skapar vi bättre förutsättningar
för ett brett kulturutövande.
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LÅT MED MIG!
Låt med mig! är ett av Kulturens projekt där ungdomar med kognitiva
funktionsskillnader får tillfälle att uttrycka sig och utvecklas genom
musikskapande. Musiken har en förmåga att lyfta fram helt nya sidor
och förmågor.
Ungdomarna som deltar är elever från särskolegymnasier i Stockholm
och Malmö. Tillsammans med Kulturens musiker och pedagoger skriver
ungdomarna egna låtar, spelar in musikvideor och framför låtarna i olika
sammanhang, bland annat i det direktsända programmet Musikhjälpen
i Sveriges Radio och SVT i december 2018. Låt med mig! är en tydlig
manifestation av en av Kulturens mest grundläggande ståndpunkter:
Alla har rätt att ägna sig åt kultur.
Låt med mig! är ett treårigt projekt som finansieras med hjälp av
Allmänna Arvsfonden.
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FÖRENINGEN
– SVERIGES
KULTURMOTOR
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, eller Hemslöjden, är en av
Kulturens 19 medlemsorganisationer. Dess 90 föreningar runtom i Sverige
anordnar kurser, träffar, utställningar och andra aktiviteter för sina 14 000
medlemmar.
Inom Kulturens är skapandet och utövandet i centrum. Vi verkar för att
alla ska få möjlighet att använda sina händer, sin röst och sin kropp inom
kulturen. Att vara mer än åskådare och konsumenter. Att exempelvis
slöjda och skapa med händerna är en motvikt till det digitala och tidspressade samhälle de flesta av oss lever i. Hemslöjden är därför mer aktuella
än någonsin tidigare. Här får hantverket ta tid, den skapande processen är
minst lika viktig som slutresultatet.
Det är så vi tänker inom Kulturens – utövandet och skapandet har ett
värde i sig självt. Genom att göra detta tillgängligt för fler, med hjälp av
folkbildande insatser, bidrar vi till demokratin i samhället.

KULTURENS I SIFFROR

FÖRDELNING
ARRANGEMANG 2018

95% av Kulturens deltagare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda.
Det är den högsta siffran av alla landets studieförbund.
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Antal deltagare i Kulturens studiecirklar
2017 6294 2018 7342
Antal deltagare i annan folkbildning hos Kulturens
2017 10729 2018 13446
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