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Följande riktlinjer är utformade för att tydliggöra Kulturhul,udstadens principer på det
estetiska och det etiska området.

Riktlinjerna gäller fcir Kulturhur,udstadens sponsora\,tal med ft)retag och organisationer liksom
för sponsoraltal som sluts direkt mellan ftretag och enskilda projekt som ingar i
K ulturhuvudstadspro grammet.

Kulturhuvudstaden inser vikten av en god samverkan med nåiringslivet och eftersträvar afial
som iir bra for bägge parter. Samverkan eftersträvas också med kulturlivet i Stockholm och i
hela landet liksom med andra stora evenemang som äger rum i Stockholm fram till, under och
även efter 1998.

Konstnärlig integritet
Kulturhuvudstaden ansvarar för programmets pedagogiska och konstniirliga helhet.
Enskilda projekt inom programmet ansvarar sjalva ftjr sin konstnåiriiga integritet.

Estetiska värden
Kulturhuvudstaden respekterar de estetiska viirdena i stadsbilden och vill att Stockholms
skönhet skall framhävas. Exponering av varumrirken och ft)retagsnamn i samband med
Kulturhuvudstadens aktiviteter skall vara diskret och helst konstniirligt utformad.

Respekt fiir miljön
Kultuhuvudstaden respekterar miljön och vill att denna respekt skall genomsyra alla projekt
under Kulturhuvudstadsaret.

Kulturell mångfald
Kulturhuvudstaden vill framhäva kulturell mangfald och tolerans som en källa tilt sjåilvkiinsia
och inspiration ftir alla människor.

Långsiktighet
Kulturhuvudstadens måI rir att ståirka kulturens ställning på lang sikt, i Stockholm och i hela
Sverige. Det är önskvärt att sponsorema bidrar tiil detta mål genom aktiviteter som kan få
lång sikti gt po sitiva effekter för kulturlivet.

Exponering av projektsponsorer i KulturhuvudstadrgSs programkatalog,
programtidning och evenemangsdatabas.
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Exempel:



KONSTSÅDD/ARLANDA:
På niirliggande markområden på och runtomlring Arlanda flygplats sås blommande våixter och
grödor som från luften bildar stora fiirgytor och blir ett monumentalt konstverk som kan beses
fran flygplan under landning på flygplatsen. Bilden ska markftjrberedas och sås under våren -
98 och ha sin blomningstid under juli- augusti ftlr att sen fä klinga av under hösten. Cecilia
Wingård producerar.
* Tid: Sommarhalvåret på Arlanda.
* Ankartema: Möte viirlden.
* Huvudsponsor: xxxxxxx (alternativt Sponsorer: xxxx, xxxx, xxxx, obs högst en rad).
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