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Oslo, 22.02.18
Kulturminnedagene 2018: «Typisk norsk – ikke bare norsk»
Vi inviterer herved alle landets kommuner til å være med og markere Kulturminnedagene 8. -16.
september 2018. Kulturminnedagene, som er en del av European Heritage Days, har vært en årlig
begivenhet i Norge siden 1993 – så i år feirer markeringen hele 25 år!
Temaet for årets kulturminnedager er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Tematikken vil være med på
å sette søkelyset på hva som definerer den norske og den lokale kulturarven. Hva er norsk og
hvordan har lokalsamfunnet blitt påvirket i møte med verden, folk og andre kulturer. Her kan man
forme et kulturminnedagsprogram rundt for eksempel handel, matkultur, identitet, samferdsel og
tradisjonshåndverk. Årets Kulturminnedager inngår som en del av Kulturarvåret 2018 - et europeisk
initiativ fra Europarådet og EU. Formålet med kulturarvåret er å feire den mangfoldige europeiske
kulturarven, vise at kulturen ikke er statisk og at vi deler en felles historie og identitet. «Typisk norsk
– ikke bare norsk» er også tema for Kulturarvåret.
Kulturminnedagene markeres i alle landets fylker og i omtrent halvparten av landets kommuner.
Fjorårets markering ble en av de største hittil, med 255 registrerte arrangement og omtrent 50.000
besøkende. Vi ønsker at Kulturminnedagene skal markeres i alle kommuner i hele Norge, og vi håper
at dere vil være med på å få dette til.
Hvordan kan kommunene være med på Kulturminnedagene?
Det er mye inspirasjon å hente fra tidligere kulturminnearrangement. På vår hjemmeside har vi en
årlig fylkesvis oversikt: www.kulturminnedagene/arrangement.
Kommunen kan også ha en viktig rolle som tilrettelegger for lokale initiativ ved å:
- invitere lokale lag og organisasjoner til workshop om Kulturminnedagene
- kontakte lokale museer for å høre om de er i gang med planleggingen
- stille lokaler til disposisjon for planleggingsmøter og arrangement
- lyse ut tilskuddsmidler
Kulturvernforbundet bidrar med gratis plakater og informasjonsmateriell. Vi markedsfører
arrangementene på nettsidene våre, i sosiale medier og sender ut pressemeldinger til rikspresse,
region- og lokalpresse. Vi kan også formidle kontakt mellom organisasjoner og institusjoner og sende
mer informasjon om Kulturminnedagene dersom det er ønskelig. Ta gjerne kontakt med oss i
sekretariatet for å diskutere årets markering, eller besøk www.kulturvern.no for mer informasjon og
registrering av arrangement.
Med vennlig hilsen
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