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Kulturarvsdagen 6–8 september
TEMA 2019: KONST OCH UNDERHÅLLNING
Kulturarvsdagen är en del av European Heritage
Days – det mest firade gemensamma kultur
evenemang som delas av Europas medborgare.
Förra året lockade arrangemangen över 34 000
besökare bara i Sverige. Var med du också!
Temat för 2019 i Sverige är Konst och underhållning.
Eller ”Arts and Entertainment” som är det gemensamma europeiska temat. Alla som kan arrangera
aktiviteter på temat är välkomna att delta.

Vill du medverka?
Den nationella temadagen för Kulturarvsdagen
2019 i Sverige infaller söndagen den 8 september.
Men det går bra att delta med aktiviteter även
fredag och lördag, den 6 och 7 september, så att så
många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva
kulturarvet genom lokala arrangemang över hela
landet.

 ar med och arrangera du också! E ller samverka
V
med andra på orten. Ni väljer själva om ni vill delta
en, två eller alla tre dagarna.

Om European Heritage Days och Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen i Sverige är en del av
Europarådets och Europeiska kommissionens
gemensamma program European Heritage
Days (EHD) som instiftades 1991. Samtliga
Europarådets medlemstater deltar. Evenemanget lockar
årligen miljoner besökare till tusentals lokala arrangemang
runt om i Europa. Det är det mest firade gemensamma
kulturevenemang som delas av Europas medborgare.
Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige.

Under Kulturarvsdagen bjuder lokala arrangörer in
allmänheten att delta i aktiviteter och visningar av
kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt
intressanta platser och byggnader och historierna
kring dessa berättas. Varje år har ett nytt tema.
Syftet med Kulturarvsdagen är att bidra till att skapa
förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.
Aktiviteterna ska vara öppna för alla och gärna gratis.
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Förra året medverkade 350 arrangemang runt om i
Sverige. Aktiviteterna genomfördes av engagerade
hembygdsföreningar, museer och andra regionala
och lokala organisationer samt kulturhistoriskt
intresserade privatpersoner.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för de europeiska kulturarvsdagarna i
Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Om årets tema
Temat Konst och underhållning handlar om allt
från konsthantverk och litteratur till teater, levande
rollspel, cirkuskonst, scen- och bildkonst och inte
minst konserter och kulturfestivaler. Konst och
underhållning är något som kan förena människor.
Musik, dans och kreativa föreställningar står så
ofta i centrum när medborgare runtom i Europa

vill njuta av underhållning och konst; på museer,
i biografer, i parker och på konserthus. Dela med
dig av det du brinner för. Lyft fram hur det lokala
kulturarvet formats genom internationella influenser. Låt lokala traditioner synliggöra såväl likheter
som skillnader. Visa upp byggnader och miljöer
och låt besökarna ta del av dina berättelser.

Anmälan
Att delta som arrangör är kostnadsfritt. För att
delta behöver vi din anmälan senast den 30 juni.
Alla medverkande arrangemang presenteras
landskapsvis på www.raa.se/kulturarvsdagen.

Där hittar du anmälan samt tips på aktiviteter och
råd för lokal marknadsföring av ert arrangemang.
Riksantikvarieämbetet tipsar i sociala medier och
stödjer med centrala och regionala pressutskick.

Tips!
Samverka med andra på orten, i regionen eller varför inte en vänort i Europa!
Sveriges Hembygdsförbund, liksom Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd har god erfarenhet av
att arrangera kulturarvsdagar. De är viktiga samarbetspartner för Riksantikvarieämbetet.
Om du behöver hjälp med idéer på årets tema – tveka inte att höra av dig till dem eller oss.
Eller till din kontaktperson i ditt regionala hembygdsförbund.
På den officiella portalen för de europeiska kulturarvsdagarna kan du hämta mer inspiration
och ta del av vad som händer i andra länder: www.europeanheritagedays.com.

Kontakt och mer information
Riksantikvarieämbetet
Ny Björn Gustafsson, nationell samordnare
E-post: kulturarvsdagen@raa.se
Sveriges Hembygdsförbund
Olov Norin
E-post: info@hembygdsforbundet.se

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Lovisa Almborg
E-post: info@arbetsam.com

Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen eller följ oss på #kulturarvsdagen.
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