
Skriv EN setning om hva du mener at en kulturallianse skal være 
	  

1. Kulturparaplyen skal vere ein fellesarena, fagleg og politisk tankesmie (utviklar), 
samarbeidspart og koordinator innan kultursektoren (ytringskulturen) på alle 
forvaltningsnivå. 

2. En sammenslutning av kulturorganisasjonene i Norge. 
3. Samlende og slagkraftig organ som setter kulturaktivitet på kartet både politisk og 

økonomisk, lokalt og nasjonalt.  
4. En slagkraftig interessepolitisk aktør og en samlende kompetansebyggende ressurs for 

frivillige kulturorganisasjoner.  
5. En paraplyorganisasjon som representerer, kjemper for og synliggjør 

kulturorganisasjonene og det samlede kulturlivets betydning i Norge. 
6. Et bindeledd mellom nasjonale myndigheter og kulturlivet 
7. Samarbeidsplatform 
8. En samlende faktor. 
9. Kulturalliansen bør være et felles talerør for den frivillige kulturpolitikken 
10. En faglig sterk og troverdig aktør som ser hele landets kulturliv 
11. Koordinerende stemme for en bærekraftig kultursektor 
12. Kulturalliansen skal være et samarbeidsorgan. 
13. Arbeide for felles interesser, være samlende 
14. Et interessepolitisk fellesskap for det frivillige kulturlivet. 
15. En kulturallianse skal ivareta kulturens interesser ovenfor de bevilgende myndigheter. 
16. "Samlende kraft og talerør for det frivillige kulturlivet" 
17. En kulturpolitisk interesseorg. For det frivillige organisasjonslivet 
18. En organisasjon som synliggjør, fremmer og faglig forsterker det frivillige kulturlivet og 

kulturorganisasjonene 
19. Målgruppen må defineres / avgrenset først 
20. En samarbeids organisasjon på tvers av sjangere. 
21. Kulturfeltets faglige og inkluderende organisasjonsparaply  
22. Enda en paraplyorganisasjon 
23. Meningsbærer, paraplyorganisasjon, pådriver for fritidskulturlivet 
24. Kulturalliansen skal være en spydspiss for det norske frivillige kulturlivet 
25. Sette dagsorden i det offentlige ordskiftet om kultur, kulturfrivillighet og kulturarbeid.  
26. Fronte kulturorg i politiske saker, være et sted å hente informasjon om støtteord, om 

høringer , relevant regelverk osv 
27. Møteplass for eit mangfold av kulturaktørar på alle nivå 
28. En samling kulturentusiaster som jobber sammen.  
29. Kulturalliansen skal gjøre kulturorganisasjonene og aktørene sterkere, mer synlige og mer 

involvert i strategi og planlegging i nasjonalt og i lokalmiljøene 
30. Kulturalliansen er kulturlivets svar på Muhammad Ali: float like a butterfly, sting like a bee. 
31. Jeg mener kulturalliansen skal være en organisasjon som taler og kjemper 

kulturorganisasjoner sine saker, og bidrar til rettferdig ressursfordeling. 
32. En samlende allianse som kan sette kulturfrivilligheten spesifikt på den interessepolitiske 

agendaen nasjonalt og regionalt. 
33. Et forum for å fremme kulturelle interesser og være er bindeledd mellom organisasjoner 

og politiske myndigheter. 
34. Et talerør kun 
35. En informasjons-, formidlings-,og samarbeidsbase for hele kunst- og kulturfeltet ( alle 

sjangre, off og private aktører, frivillige, frilansere og ansatte). 
36. Demokratisk, Representativ og logisk strukturert:  

A) av paraplyer , eller 
B) av medlemsorganisasjoner 


