
Steen Meier

68 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Min absolutte hovedinteresse er kulturpolitik, i bredeste forstand. D.v.s. både musik, 
billedkunst, teater, og anden alternativ kunst.g
Som en konsekvens er jeg derfor også voldomst engageret i Musikskoler (hvor jeg 
arbejder), folkeskoler og anden ungdomsundervisning.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
7.1.1. FORSLAG | Flere kreative frizonerg
7.1.2. FORSLAG | Omfordeling af midler fra mursten til kunstnerisk produktiong
7.2.1. FORSLAG | Kunst skal være et fag i folkeskolen og ungdomsuddannelserneg
7.2.2. FORSLAG | Uddannelserne ud i kulturen og kulturen ind på uddannelserneg
Kulturen har igennem årtier været udsultet specielt fra statens side. Kommunalreformen 
var et gigantisk tyveri af kulturmidler fra amterne.g
Det er på tide at nogen tager kulturen alvorligt. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg igennem mange årtier har været tæt på kommunens kulturpolitik, og gerne ser 
denne løftet gevaldigt op, på alle områder.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Ved at sætte en dagsorden for hvilke mærkesager Alternativet evt. kan gå til valg på. 
Kulturel mangfoldighed må være nøgleordet, og dette passer fortrinligt til de punkter fra
partiprogrammet jeg har nævnt.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Igennem mit daglige arbejde som musikunderviser, og igennem 17 år som formand for 
Copenhagen JazzHouse.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
De erfaringer og den indsigt jeg har efter at have været medlem af Statens Musikråd i 4 
år, medlem af Statens Kunstråd i 2 år, formand for NOMUS (Nordisk Ministerråds Musik 
Kommite) i 3 år, og formand for Copenhagen JazzHouse i 17 år.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jazzmusikere, musikundervisere, og mennesker med et stort kulturelt engagement.

Største lyst: 
At opleve kulturen folde sig ud allevegne, ikke mindst for mine små børnebørn på hhv. 2 
og 4 år.
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https://alleos.alternativet.dk/user/1753
https://www.facebook.com/steen.meier.1
https://www.linkedin.com/in/steen-meier-5aa606ab?trk=nav_responsive_tab_profile_pic


Styrke:
Når jeg tager en beslutning forfølger jeg den til jeg når målet.

Største frygt:
At blive mødt med usaglige argumenter og påstande som er udokumenterede og usande

Svaghed:
Jeg bliver slået ud af, at blive snigløbet  bag min ryg.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i København, opvokset i Herlev, tysk far, og dansk mor.g
Vistnok rigtig og øgte københavner (kan høres på mit sprog)

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Universitetsuddannelse i musikvidenskab, og utallige lederkurser i forbindelse med mit 
arbejde.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Deltidsbeskæftiget som musikunderviser, deltids pensionist.g
Bruger meget tids på at fotografere, og at skrive både skønlitteratur og faglitteratur.g
Ser meget teater, og rigtigt meget moderne dans (er en stor fan af Tim Rushton)

Andet:
Et glad menneske, udadvendt og med meget humor.

Jeg er på vej med en bogudgivelse af mine erindringer. Bogen vil formantlig udkomme i 
November måned 2016.

http://meiermusic.dk
http://smcreative.dk
g

Side 82 af 113

http://smcreative.dk/
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