KULTURSTUDIETUR 2019 TIL BRUXELLES OG MONS
FOR MIDTJYSKE KULTURORGANISATIONER OG INSTITUTIONER
Ml. 7-10 oktober 2019 | tentativt 2-dagsprogram | endelige datoer udmeldes i juni
Genvej til Europa og Europæisk Kulturregion arrangerer Kulturstudietur 2019
EU vil kultur:
Du vil gerne blive endnu bedre til at drive og udvikle din kulturorganisation og udvikle de bedste
og mest spændende kulturprojekter til gavn for borgerne, publikum og dit lokalområde.
Vidste du, at EU arbejder for at sætte kultur på den europæiske dagsorden, så den kommer til
gavn for dig og din kulturorganisation? Europa-Kommissionen tager kulturen alvorligt og
afsætter flere penge til området - og i øvrigt er den nylig europæiske kulturdagsorden inspireret
af resultaterne fra Aarhus 2017 og Region Midtjylland.
Midtjyske kulturorganisationer fungerer som katalysator for at skabe positive forandringer via
kultur i deres lokale områder; enkeltvis som organisation, på tværs af regionen og med
europæiske samarbejdspartnere. Det er bevist med Aarhus 2017 og arvtageren Europæisk
Kulturregion, at kultur skaber udvikling i Region Midtjylland.
Du bliver opdateret:
På studieturen 2019 til Bruxelles og Mons i Belgien bliver du opdateret med nyeste viden på den
EU-kulturpolitiske front og får indblik i, hvad de store tendenser er. Du bliver inkluderet i en
diskussion om, hvilken rolle kultur spiller for samfundsudviklingen. Du får samtidig mulighed for
at møde andre kulturaktører på tværs af sektorer og tage første skridt til at opdyrke europæiske
samarbejdspartnere til gavn for din kulturorganisation.
I Mons får du viden om, hvordan de har arbejdet med deres legacy gennem de sidste 4 år, og
hvordan byen har arbejdet med det faktum, at de har været europæisk kulturhovedstad. Hvordan
arbejder deres kulturorganisationer nu, og hvilket aftryk har kulturhovedstadsprojektet afsat hos
dem? Du møder Mons 2015 Biennalen og andre kulturorganisationer i og omkring Mons.
Udbytte:
• Forståelse for hvad det giver at arbejde europæisk, og hvorfor det er vigtigt
• Netværk på tværs af regionen og i Europa
• Inspiration og perspektiv på den europæiske kulturagenda
• Udvikling og kvalificering af egne projektidéer
Målgruppe: Midtjyske kulturorganisationer- og institutioner på tværs af sektorer, som f.eks.
teatre, musikskoler, museer, foreninger eller NGO’er i Midtjylland samt kulturkonsulenter.
Antal: Maks 30 personer.
Pris: 2500 kr. per person, eks. moms, fly og transport. Tilbuddet gælder ved tilmelding inden
den 21. juni 2019. Du får:
1 x overnatning på lækkert hotel i Bruxelles´ centrum.

Central Denmark EU Office - Avenue de Tervueren 35 - 1040 Bruxelles - +32 22 30 87 32 - info@centraldenmark.eu - centraldenmark.eu

2 x morgenmad, 2 x frokost, 1 x aftensmad samt kolde og varme drikke.
Husk at bestille flybilletter i god tid – det kan bl.a. ske via www.brusselsairlines.com Bestilling af
ekstra overnatning på hotel er for egen regning og ansvar.
Tilmelding sker ved at kontakte Julie Sand Jørgensen på mail JSJ@centraldenmark.eu eller tlf.
+32 (0) 499 48 92 03 senest fredag den 21. juni 2019 kl. 12.00. Har du spørgsmål, så
kontakt samme.
Ved tilmelding oplyses EAN-nummer, kontaktperson, kontaktpersons e-mailadresse og adresse.
Betaling sker efter tilsendt faktura. Efter betalt beløb er afbestilling ikke muligt.
Programudkast:
Genvej til Europa har i samarbejde med Europæisk Kulturregion lagt et foreløbigt program ud
fra, hvad vi mener kan være berigende for de tilmeldte deltagere. Men der er samtidig rig
mulighed for at sætte eget aftryk på, hvad vi skal opleve, så det er bare med at komme med dine
input. Har du ønsker eller forslag, så skriv, når du tilmelder dig, hvad du håber på at få ud af
programmet.
Dag 1 | Bruxelles
07.45
Fly fra Billund til Bruxelles
Bagage opbevares på CDEU og transporteres efterfølgende til hotellet.
09.30-10.30

Velkommen til Central Denmark EU Office og Genvej til Europa
CDEU, Avenue de Tervueren 35, 1040 Bruxelles

10.30-11.30

Walk and Talk
Vi går gennem cinquantenaire parken forbi Europa-Kommissionen og -Rådet.

11.30-13.00

Workshop på European Week of Regions and Cities
Tema: Culture in the context of regional development. Does it matter?
Oplæg fra europæiske kulturhovedstæder, inklusive Aarhus 2017 og Europæisk
Kulturregion
Kræver separat registrering senest 27. september her:
https://europa.eu/regions- and-cities/

13.00-14.00

Frokost

14.00-16.00

Besøg i Europa-Parlamentet
Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles (indgang fra Place Luxembourg)
Oplæg ved genvalgte Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlamentet (tbc)
Oplæg ved den nyvalgte formand for det politiske kulturudvalg (tbc)
Vi gør opmærksom på, at det er påkrævet at medbringe pas for at komme ind i
Parlamentet.

16.00-17.00

Oplæg ved Europa-Kommissionen

17.30

Check-in på Hotel Metropol
Place De Brouckère 31, 1000 Bruxelles

Vi gør opmærksom på, at der er stor efterspørgsel på hoteller i Bruxelles i denne
uge, og derfor er det vigtigt, at vi har din bekræftelse inden 21. juni for at kunne
give dig det bedste tilbud.
18.00

Programlancering af Galway 2020 (tbc)

20.00

Middag på La Manufacture
Rue Notre-Dame-du-Sommeil 12, 1000 Bruxelles

Dag 2 | Mons
08.30
Tog til Mons
10.00

Besøg på Mons 2015 Foundation
Rue de Nimy, 106 - Mons
Oplæg ved generalsekretær, Caroline Kadziola

12.00

Frokost

13.00

Besøg kulturinstitution(er) i Mons

15.00

Opsamling og pitch ved Genvej til Europa

16.00

Tog til Bruxelles

21.00

Fly fra Bruxelles til Billund

