Investering i
kunst og kultur
er vores fremtid
Kære kunst- og kulturforbruger
Kunst- og kulturinstitutioner er siden 2016 blevet pålagt markante besparelser.
Det gælder alt fra musikskoler og kulturinstitutter til kunstneriske udviklingsprojekter i landets skoler. Her leverer kunstnere dagligt kulturelle oplevelser
til danskerne, direkte tilbud til landets skolebørn og kunstneriske fritidstilbud.
Nedskæringerne rammer tillige direkte investeringer i kunstnerisk talent
– investeringer, som ellers er så vigtige for Danmark.
I kroner og øre ville det derfor hjælpe rigtigt meget med en samlet afskaffelse
af omprioriteringsbidraget. Det ville koste 57,4. mio. Et relativt lille beløb i
forhold til den samlede finanslov. Og alle undersøgelser viser, at de penge er
givet godt ud, for kunst- og kulturområdet giver dobbelt igen til samfundet.
Også på bundlinjen.
Det er blevet den tid på året, hvor politikerne samles for at udarbejde finansloven. Derfor vil Dansk Kunstnerråd, som repræsenterer landets professionelle
kunstnere og kulturarbejdere, gerne minde landets politikere om, hvilken
betydning det har for danskerne, at vi investerer i kunsten og kunstnerne.
Det er kunsten og kulturen, som lærer os nyt om den verden, vi kender, og
åbner op til nye. Kunst- og kulturoplevelser bidrager til, at vore børn lærer nyt
og samler os i lokale fællesskaber og familier. Kunst og kultur er en del af
vores fremtid.

DJBFA – Komponister og Sangskrivere
Dansk Musiker Forbund
Dansk Artist Forbund
Billedkunstnernes Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Danske Populærautorer
Danske Skønlitterære Forfattere
Danske Filminstruktører
Foreningen af Danske Dramaturger
UKK – Unge Kunstnere & Kunstformidlere
Uafhængige Scenekunstnere
Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919
Foreningen af Danske Sceneinstruktører
DJ Fotograferne
Danske Tegneserieskabere
Danske Scenografer
Danske Kunsthåndværkere og Designere
Danske Bladtegnere
Dansk Solist Forbund
Dansk Organist og Kantor Samfund
Dansk Kor Forbund
Dansk Komponist Forening
Dansk Filmfotograf Forbund
Dansk Kapelmesterforening
Dansk Forfatterforening

HUSK, at kunst og kultur også er velfærd.
At kunst og kultur forener generationer og familier.
Investering i kunst og kultur er vores fremtid.
Tag fat i dine politikere!
Fortæl dem, hvad kunsten og kulturen betyder for dig og i din hverdag,
så vi kan blive ved med at levere kvalitet og mangfoldige tilbud til alle i
det danske samfund.
Mange hilsner fra Dansk Kunstnerråd

B I LLE D K U N S T N E R N E S F O R B U N D

