Oslo kommune
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Nordisk hovedstadskonferanse
kultur
Oslo 23. – 25. mai
Kjære kollegaer i våre nordiske hovedsteder
Oslo har som mål å bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.
Vi har en ny giv innen visuell kunst, vi vil bytte ut biltrafikk i sentrum med kulturaktiviteter og
vi skal være European Green Capital i 2019. Alle nordiske hovedsteder er i rask vekst, og
mye utvikling skjer på kulturfeltet. På hovedstadskonferansen i Oslo skal vi dele erfaringer
om hvordan vi kan legge til rette for god kulturutvikling for byene vår. Vi vil at konferansen
skal være til inspirasjon.
Oslo har for eksempel stor framgang på bibliotekfeltet som direkte konsekvens av at vi har
lånt ideer fra København og Stockholm. Hvilke smarte grep, strategier og tilbud kan vi
diskutere med hverandre?
Under konferansens tre dager legger vi opp til diskusjoner og samtaler mellom byene. Vi
jobber nå med programmet, og ønsker også å formidle eksempler på hva Oslo har og utvikler
innen kulturfeltet. Endelig program sendes ut i april.
Vi arbeider med et variert program som vi håper alle vil kunne finne interessant, og som vil
skifte mellom samtaler om hovedstedenes kulturpolitikk og gode eksempler fra hver av oss,
foredrag og befaringer.
Temaene er framkommet i tidligere dialog med dere i hovedstedene:
• Politiske samtaler om kulturpolitikk i hovedstedene og gode eksempler på hva den enkelte
by har lyktes med
• Oslo kommunes kunstordning: Den visuelle kunstens plass, og om hvordan kunstordningen
har ført til at permanent og temporær kunst finnes i hele byen
• Hvordan legger byene til rette for arrangementer?
Vi legger også opp til at vi skal se noe av i Oslo som vi mener er av interesse:
• Oslo kommunens øvingshotell for musikere i Schous kulturkvartal hvor det også er formidlingssenter for populærmusikk, kulturskole og scene for folkemusikk
• Tøyen, en del av den sentrale byen med sammensatte utfordringer: Bl.a. om områdesatsing, besøk på Munchmuseet hvor vi får orientering om det nye museet som skal åpne i
2020, og besøk på Biblo Tøyen, et bibliotek åpent kun for unge mellom 10 og 15 år
• Ekebergparken, en kunst- og kulturminnepark. En generøs gave fra en stiftelse til
kommunen
• Fjordbyen - byutvikling og de nye kulturbyggene
Velkommen til Oslo 23. til 25. mai 2018!
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