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Anne Sophia Hermansen er vældig glad for, at 
organisationen er kommet til. Hun håber på, at Dansk 
Kulturliv på sigt vil minde om Danmarks Idrætsforbund 
(DIF), som jo samler alt fra minigolf til svæveflyvning i én 
fælles organisation.
»Vi har i forvejen Kraka, Cevea og CEPOS, og man kan 
undre sig over, at der ikke tidligere har været en 
organisation, der kan lægge pres på politikere, og som kan 
komme med kulturpolitiske indspark i den offentlige 



Steen Bording Andersen (A), siger om Dansk Kulturliv:

”Både som politiker og specielt som formand for bibliotekernes 

brancheorganisation synes jeg det er utroligt vigtigt at udvikle kulturlivet på tværs 

af alle brancher – fordi det er vigtigt for alle i Danmark at opleve og deltage i 

kulturlivet.

Det handler om meget mere end blot at opleve kultur, men om hvordan vi skal 

udvikle hele vores samfund og give alle mennesker lyst til at deltage i det 

demokratiske samfund. Det understøtter vi bedst ved at skabe en fælles stemme 

for kulturen, så vi sammen kan understrege dens betydning.”

Om Dansk Kulturliv siger kulturminister, Ane Halsboe-

Jørgensen:

”Der er behov for et stærkt kulturliv, der sammen kan 

bidrage med gode svar på, hvad der skal til for, at 

kunsten og kulturen kan trives og udvikles. Det er 

spændende, at der nu kommer en organisation, der 

har som ambition at samle kulturlivet. Jeg ser frem 

til samarbejdet med Dansk Kulturliv.”















Kommunerne Landsforening kunne eksempelvis godt tænke sig at finde ud 
af, om det er fornuftigt at bruge så stor en del af kommunernes 
kulturbudget på bibliotekerne, eller om pengene kan bruges 
bedre.

»Det skal vi have en klog samtale med nogen om, der har bedre indsigt end 
os. Et analyseinstitut kan hjælpe os med at finde ud af, om vi gør det rigtige«, 
siger Laila Kildesgaard.
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