
Tak til alle jer danske kulturforbrugere når I bruger fi lm, teater, møbler, 
musik, mode, bøger og billedkunst til at gøre livet lidt bedre. Vi er stolte 
og glade over at få jer til at le og og græde, måbe og fnise. Få jer til at bide 
negle. Få jer til at føle jer vrede, følsomme, optændte - og måske nogle 
gange fuldstændigt glade i låget.
 
Jeres opbakning betyder alt for os, der skaber indholdet. Hver gang I køber 
en billet, ser en fi lm eller hører musik, investerer I i kulturlivet og vi ved, 
at udviklingen i de kreative erhverv er stigende. Sort på hvidt omsatte 
kreative erhverv direkte for 234 milliarder i 2016.1 Og det er som bekendt 
en hel del penge.

Derfor er det os ubegribeligt, at politikere på Christiansborg fortsat sparer 
på kunsten år efter år.
Vi tror, det er et resultat af, at samfundsdebatten tager kunsten for givet, 
når politikerne ikke vægter investeringer i kunst og kultur. 
 
Vores kunst- og kulturliv skaber hver dag indhold og oplevelser. Det binder 
os sammen som folk og bidrager aktivt til samfundsøkonomien. 
 
Tag fat i dine politikere og fortæl dem, hvad kunsten betyder for dig.
 
Vær med til at sætte kunst og kultur på dagsordenen til det 
kommende folketingsvalg sammen med os!

Mange hilsner fra 
Dansk Kunstnerråd

Anbefalinger fra regeringens kreative vækstteam, 2018 
https://em.dk/media/12105/071118_em_vaekstteam_access-pdf_fi nal.pdf 
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Tak til Danmarks 
kulturforbrugere!

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
Uafh ængige 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 
Danske Dramatikere


