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Verksamhetsinriktning
Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning med hög
kvalitet i hela Sverige. Studieförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Kulturens är ett nischat studieförbund som är startat av rikskulturorganisationer.
Kulturens har resurseffektiv organisation med bred kompetens inom kulturområdet
och prioriterar kärnverksamheten. Kulturens ska stå för tydlighet, effektivitet och
transparens. Kulturens värdesätter en hög kvalitet och ska ha det starkaste
erbjudandet av studieförbunden gentemot kulturföreningar och kulturutövare.
Kulturens bedriver verksamhet inom sång, musik, dans, drama/teater, filmskapande,
foto, bild och form, hantverk, media etc. Folkbildningsverksamheten sker i enlighet
med statens fyra syften.
Kulturens skapar förutsättningar för att nya och etablerade kulturutövare ska kunna
utvecklas utifrån sina förutsättningar och önskemål. Verksamheten möjliggör för
människor att utvecklas personligt och kulturellt/konstnärligt. Målgruppen är
etablerade och nya utövare som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.
Varje deltagartimme ska vara meningsfull för deltagarna. Kulturens genomför
insatser för att nå nya deltagare inom prioriterade målgrupper i linje med
verksamhetsvillkoren för den statliga finansieringen.
Kulturens verkar för ett levande kulturliv som kännetecknas av kreativitet, mångfald
och innovation och som rymmer såväl traditionsbevarande som nyskapande
verksamhet. Kulturens ska vara en brygga mellan kulturlivets utövare och aktörer.
Kulturutövare ska uppleva studieförbundet som en intressant och drivande aktör
som inspirerar och möjliggör.
Kulturens betydelse för individ och samhälle och kulturlivets förutsättningar är
områden som vi lyfter i olika sammanhang.
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Kulturens huvudsakliga prioritering kommande år är:
att erbjuda etablerade och nya kulturutövare möjligheter att utvecklas personligt och
kulturellt/konstnärligt,
att skapa mötesplatser för kulturutövare och kulturverksamheter,
att arbeta för en livfull folkbildningsverksamhet i hela landet,
att påverka förutsättningarna för folkbildningen för att skapa bättre villkor för
kulturverksamheter,
att synliggöra den kulturverksamhet som bedrivs i hela landet.
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