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En delegation från kulturutskottet genomförde en studieresa till Kanada 

under hösten. Delegationen bestod av åtta ledamöter: Olof Lavesson (M) 

Anna Vikström (S), Isabella Hökmark (M), Eva Lohman (M), Saila 

Quicklund (M), Sara-Lena Bjälkö (SD), Per Lodenius (C) och Bengt 

Eliasson (L). Från utskottskansliet deltog två tjänstemän.  

Syftet med resan var att få fördjupad kunskap om Kanadas kulturpolitik 

tillsammans med erfarenhetsutbyte kring några av de frågor som är under 

beredning i Sverige just nu såsom kulturarvsfrågor inklusive skydd av 

ursprungsbefolkningarnas kulturarv, filmpolitik, public service, 

civilsamhällets roll inom kulturen i integrationshänseende och spelfrågor. 

Delegationen var den första att representera kulturutskottet i Kanada. 

Program och underlag inför resan togs fram i nära samarbete med Sveriges 

ambassad i Kanada och Sveriges honorärkonsul i Toronto.  

Det finns många likheter mellan Kanada och Sverige i allt från ländernas 

samhällsskick med självständiga myndigheter och en tradition av statligt 

engagemang i välfärdsmodeller, till rent geografiska aspekter som klimat, 

växtlighet och låg befolkningstäthet. Kunskapen om Sverige bland dem som 

delegationen mötte var generellt sett mycket hög både i enskilda sakfrågor 

och i större samhällspolitiska sammanhang.  

Vid samtliga besök framgick att Kanadas geografiska närhet till USA 

påverkar landets kulturliv, inte minst den engelskspråkiga traditionen där 

bl.a. USA:s film- och tv-produktion är en stor konkurrent.  

Även Kanada lägger stor vikt vid kulturella kärnvärdens betydelse för 

kulturella och kreativa näringars utveckling. Digitaliseringens inverkan på 

kulturlivet gick som en röd tråd genom många samtal i allt från tillgång till 

och bevarande av kulturarvet, hur affärsmodeller behöver utvecklas utifrån 

nya produktions- och konsumtionssätt, till hur Kanada ska hävda sina 

nationella kulturella uttryck i det digitala flödet. Det senare är i sin tur nära 

kopplat till hur landet löpande strävar efter att balansera de 

nationella/federala uttrycken med provinsernas/territoriernas särarter.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan november 2015 bildar Liberal Party regering med Justin Trudeau 

som premiärminister. Regeringsskiftet innebär bl.a. en kraftig ökning av de 

federala kulturanslagen under perioden 2016–2021. Delegationen besökte 

parlamentet under sin vistelse i Ottawa och fick en guidad rundvandring 

genom senaten och underhuset och biblioteket. Besöket avslutades med att 

delegationen följde en frågestund i underhuset. 

Department of Cultural Heritage, Ottawa 

Delegationen besökte Kanadas federala kulturdepartement i Ottawa som 

inrättades 1993 med uppdrag att stödja och främja kanadensisk identitet och 

kulturarv utifrån landets tvåspråkighet och mångkulturalism. 

Kulturpolitik utövas på samtliga nivåer – federal, provinsiell, territoriell och 

kommunal – där vissa frågor kräver samråd. Samtliga provinser har 

kulturstrategier. Det federala stödet ska komplettera den lokala 

finansieringen och utgår bl.a. från regeringens prioriteringar, kultursektorns 

storlek och andelen tillgänglig privat finansiering.  

Kulturpolitiken är inne i ett omvandlingsskede på både federal nivå och 

provinsnivå för att utveckla förutsättningarna att möta en ny teknisk era. Ett 

övergripande mål för regeringen är att öka den internationella handeln, bl.a. 

med hjälp av kulturella och kreativa näringar. Comprehensive Economic 

and Trade Agreement (CETA) togs upp som ett handelsavtal som främjar 

kulturell diversitet.  

Departementet kommenterade provinsernas användning av skatte-

reduktioner. Allt fler provinser rör sig från skattelättnader till direkta 

finansiella stöd. Mötet handlade också om digitalisering av kulturarvet, 

insatser för ursprungsbefolkningar med fokus på språk som ett verktyg för 

försoning och flyktingmottagandet. Departementet informerade att de 

25 000 flyktingar som Kanada tar emot efter beslut 2015 ges ett kulturellt 

erbjudande med en uppsättning böcker, filmer och fri museientré som en 

uppmuntran att lära känna Kanada. Välkomstprogrammet är komponerat av 

Council of the Arts  

Ontario Ministry of Tourism, Culture and Sports, Toronto 

Departementet har uppdaterat provinsens kulturstrategi för de kommande 

fem åren. Strategin sätter upp fyra: att främja kulturdeltagande och 

inkludering, stärka den lokala kulturen, understödja den kreativa ekonomin 

och främja konstens inneboende värde genom olika regeringssatsningar.  

Ontario är i dag den tredje största filmproduktionsplatsen i Nordamerika 

efter Los Angeles och New York och kultur är en ekonomisk drivkraft i 

Toronto. Skattereduktioner utgör ca hälften av provinsens kulturbudget. Det 



 

 

 

 

 

 

 

 

finns inget tak för dessa skattelättnader. År 2015 introducerades vissa 

förändringar i upplägget för att begränsa regeringens utgifter samtidigt som 

provinsens konkurrensfördelar bibehölls. Huvuddelen av programmen 

omfattar medborgare och företag som inte betalar skatt i Kanada eller 

provinsen. Det räcker att företaget är lagligen registrerat i provinsen. Musik 

omfattas inte längre av skattelättnader. Stiftelsen Ontario Music Found ger 

istället stipendier.  

Ministry for Culture and Communication, Montreal 

Även provinsen Quebec uppdaterar sin kulturstrategi som är från 1992. De 

nuvarande kulturpolitiska målen är att säkra en kulturell identitet, stödja 

konstnärer och konsten samt främja deltagande i och tillgång till kultur. 

Uppdraget till kulturministern är att säkra samarbetet med berörda 

departement och myndigheter för att förankra och genomföra strategin. 

Detta ses som en utmaning då intresset för att öka samarbetet hittills varit 

lågt. I nuläget fokuserar man därför på den kreativa sektorn och 

kulturpolitik som identifikator tillsammans med språkfrågorna. Quebec 

använder sig också av subventioner för att skydda sina marknader och ska 

genom strategin öka stödet till bl.a. kulturella och kreativa näringar.  

Från att ha varit en provins där det franska språket har varit 

majoritetsspråket är 50 procent av Quebecs befolkning i dag av utländsk 

härkomst. Franska lärs ut till invandrare i särskilda klasser. Därefter går 

eleven över till vanlig skolgång. Det finns även program för nyanlända 

vuxna. Samtalet kom delvis att handla om integration och departementet 

förde fram att den kanadensiska kulturen är ett resultat av att olika kulturer 

har blandats med varandra. Departementet strävar efter att strukturera 

medborgarinflytandet och har enskilda dialoger med varje stad. Likaså vill 

man lyfta fram skolans roll för att medvetandegöra och tillgängliggöra konst 

och kultur. Här informerade delegationen om Skapande skola. 

Council of the Arts, Ottawa 

Rådet inrättades i slutet av 1950-talet som den första federala kultur-

myndigheten. Rådets anslag dubbleras under kommande femårsperiod som 

en del av de höjda federala kulturanslagen.  

Myndigheten har sedan två år tillbaka, dvs. efter budgetförstärkningen, sett 

över sina stödformer. Ambitionen är att få bredare program som är 

justerbara och inkluderande för att fånga upp nya idéer utifrån de sökandes 

villkor. Rådet uppdaterar även sina mätmetoder för att analysera 

satsningarnas resultat och effekter. Personer med funktionsnedsättning ska 

också integreras i de ordinarie sex programmen via särskilda medel som ger 

stöd i att skriva ansökningar. Forskare har utarbetat ett system som främjar 

lika villkor oberoende av sökandes ålder, kön och ursprung.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Myndighetschefen bjöd in till ett samtal om konstens framtid som en globalt 

viktig fråga för att förnya kulturlivet i sig och synen på detsamma1. Idén är 

att sätta konsten i hjärtat av Kanadas politik för att öka den sociala 

sammanhållningen.  

Delegationen fick en dragning om Kanadas medlemskap i Unesco som firar 

60 år 2017. Kanada har 18 världskulturarv som beskrevs som en komplex 

bredd av ursprungsbefolkningarnas identiteter, ideologier och sociala 

relationer. Kanada har inte anslutit sig till konventionen om immateriellt 

kulturarv.  

Library and Archives Canada (LA), Ottawa 

Library and Archives antog i juni 2016 en strategi för att digitalisera både 

publicerat och opublicerat biblioteks-, arkiv- och museimaterial som anses 

vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Satsningen omfattar 

offentligt, ideellt och privat material. Syftet är dels att bidra till den 

kanadensiska identiteten genom digitalt tillgängliggörande och dels att 

bidra till att kulturmaterialet återanvänds i innovativa tjänster och bidrar till 

ekonomisk tillväxt. LA har hämtat inspiration från Sverige, Nya Zealand 

och Nederländerna i utarbetandet av sin strategi.  

Utskottet fick en rundtur i den storskaliga digitaliseringsanläggningen i 

stadsdelen Gatineau i Ottawa. Här uppfördes på 1990-talet en byggnad för 

digitalisering av kulturarvsmaterial med 48 arkivvalv under mark med 

möjlighet till utbyggnad för alla materialtyper utom nitratfilm.  

Besöket började med det audiovisuella materialet (ljud och rörlig bild) och 

en större digitaliseringslina av material från första världskriget om ca 30 

miljoner sidor. En stor utmaning i Kanada är, precis som i Sverige, bristen 

på reservdelar till äldre teknisk apparatur som används i överföringen av 

audiovisuellt material från analogt till digitalt format, tillsammans med brist 

på kompetens kring dessa maskiner2. Ett genomgående tema vid besöket 

var att nyckeln till framgång är goda förberedelser och att upp till 90 procent 

av insatserna rör urval, materialförteckning och bevarandeinsatser.  

Société de développement des entreprises culturelles (Sodec), Montreal 

Utskottet träffade Sodecs generaldirektör. Sodec inrättades 1994 som en 

affärsdrivande myndighet med ett ekonomiskt uppdrag att tillhandahålla 

riskkapital utifrån de federala kulturpolitiska målen. Ett av Sodecs första 

projekt var att bidra till bildandet av Cirque du Soleil. Myndigheten driver 

en egen bank vars ränta ligger i paritet med övriga bankers och förvaltar s.k. 

hedgefonder.  

                                                      

1 Se även Simon Brault, No Culture, No Future, Cormorant Books, ISBN 9781897151761. 
2 Rapport från Digisams arbetsgrupp för audiovisuella arkivsamlingar, den 13 augusti 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

I samtalet lyfts skattelättnaderna fram som en viktig funktion för att främja 

kulturens bidrag till den ekonomiska tillväxten. Vikten av det offentligas 

stöd till kulturpolitiken betonades genom hela samtalet, inte minst eftersom 

kulturens del av BNP fortsätter att öka i Kanada. Även behovet av 

internationell solidaritet och politiskt mod togs upp, t.ex. bör internationella 

handelsavtal inkludera kultursamarbete.  

Mycket av Sodecs arbete styrs av digitaliseringen av samhället. Det går inte 

längre att skilja teknik och kultur åt då alla data kan delas, vilket i sin tur 

betyder att innehållet inte längre kan skyddas med nuvarande metoder. 

Många av mellanleden i produktion och distribution försvinner också med 

den nya tekniken. Sodec behöver därför se över sina stödformer för att bli 

ännu mer flexibla och risktagande. Myndigheten arbetar nu bl.a. med 

laboratorier där man undersöker nya distributionsmetoder, bl.a. virtual 

reality. Arbetet att tillsammans med utövarna utforska och förstå 

paradigmskiftet beskrivs som en av Sodecs största utmaningar.  

City of Montreal, Montreal 

Utskottet träffade ordförande för stadens utskott för kultur och 

kommunikation. 

Montreal skapar sin politik utifrån stadens diversitet med 120 nationaliteter 

och 20 språk. Kulturpolitiken utgår inte längre från en enhet utan är 

tvärsektoriell. Just nu ser man över hur man bäst anpassar kulturlivet till 

respektive stadsdel med målet att alla stadsdelar ska ha en kulturanläggning. 

Biblioteken och stadens Quartier des Spectacles togs upp som viktiga 

mötesplatser för Montreals 19 stadsdelar. Sedan 2016 har staden en 

ungdomspolitik. Alla strategier uppdateras vart tionde år, just nu ser man 

över kulturarvspolitiken.  

Kultur utgör 10 procent av stadens budget. Montreal använder 

kulturpolitiken aktivt för identitetsskapande och talar om ett kulturellt 

medborgarskap. Staden har en särskild enhet för att välkomna nyanlända 

syrier utifrån tanken att inkludering kommer genom deltagande.  

Satsningar på idrotten är ett annat område som lyftes fram under samtalet. 

Under fem dagar i april tävlar årligen ca 15 000 barn i 27 OS-grenar som en 

hyllning till 1976 års OS i Montreal. Personer med funktionsnedsättning 

deltar i samma tävlingar.  

Nya områden växer fram i Montreal kring ny teknologi som gör det lättare 

för staden att både behålla och attrahera kompetens. För detta krävs 

riskkapital och viljan att investera i talang. Staden för samtal med den 

privata sektorn för att uppmuntra investeringar och nå en högre andel 

samfinansiering.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt om massmedier i Kanada3 

Det statliga radio- och tv-bolaget Canadian Broadcasting Corporation 

(CBC) sänder tv och radio på engelska och franska. Särskilda 

radiosändningar görs i norr, riktade till ursprungsbefolkningarna. Den 

federala regeringen minskade 2012 anslagen till CBC med totalt 115 

miljoner CAD över en treårsperiod. Till de större regionala tv-kanalerna hör 

den franskspråkiga TVA. Tv och radio har även sändningar på indian- och 

inuitspråk, bland annat via Aboriginal Peoples Television Network. En rad 

amerikanska tv-kanaler kan också ses i Kanada. 

Det finns närmare 2 000 radiokanaler i Kanada. Enligt lag ska etermedierna 

arbeta för att stärka den nationella identiteten genom att sända kanadensiskt 

producerade program. De flesta kanadensare har tillgång till internet. 

Canada Broadcasting Corporation (CBC), Toronto 

Delegationen möttes av en bred representation från CBC.  

CBC:s verksamhet utgår från Broadcasting Act med tvåspråkighet som bas, 

vilket bl.a. har gett ett nära samarbete med franska TV5. Lagen styr inte 

företagets programutbud eller personalpolitik. CBC ges tillgång till en 

sändningsfrekvens med vissa regleringar, t.ex. vad gäller sändningstid på 

minoritetsspråken. Staten har också rätt att kräva sändningstid i tider av 

krisberedskap.  

CBC:s sändningar ska täcka sex tidszoner med tv-, nyhets- och 

radiosändningar på två språk. Man har 100 lokala kontor, en digital station 

och är beroende av AM-frekvensen i norra Kanada. De många tidszonerna 

gör det mycket svårt att använda tv- och radiosändningar som ett samlande 

medium för hela landet. Därtill beskrivs USA:s inflytande som en stor 

utmaning i relation till den engelsktalande delen av befolkningen.  

Samtalet fokuserade främst på finansieringsmodeller och förutsättningarna 

för liksom syftet med public service i den nya medievärlden. CBC arbetar 

utifrån devisen att deras offentliga mervärde utgörs av en demokratisk 

uppgift där den stora utmaningen är att tilltala den yngre publiken. CBC 

finansieras inte av licensmedel utan får intäkter via årliga statsanslag, 

reklam, programförsäljning, uthyrning av lokaler etc. De statliga anslagen 

täcker ca 2/3 av kostnaderna och CBC är en av de federala aktörer som får 

ta del av de ökade kulturanslagen. Den nya tekniken har bl.a. gjort att 

behovet av stora inspelningsstudios och personalbehovet minskat med 50 

                                                      

3 Landguiden Kanada, Utrikespolitiska institutet, 
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/Kanada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

procent, varför CBC står inför valet att hyra ut alltmer av lokalerna i sitt hus 

från 1990 för att nå finansiell stabilitet, eller flytta.  

Genom initiativet Media Content in the Digital World vill CBC berika det 

offentliga samtalet genom att säkerställa relevans och bidra till utförligare 

framställningar. Målet är att tittarsiffrorna ska tredubblas under perioden. 

Delegationen gavs en kort presentation av programmet Canada reads. Hit 

bjuds kända personligheter in för att under fyra dagar ”duellera” med 

varandra till försvar för den bok av en kanadensisk författare som var och 

en av deltagarna valt. Programidén började som ett radioprogram och är i 

dag en produktion som löper som en röd tråd genom hela CBC:s 

produktionslinje. Böckerna når ofta försäljningstoppen.  

Toronto International Filmfestival (Tiff), Toronto 

Tiff startade 1976 och hade då ca 10 000 besökare. I dag har det vuxit till 

en festival med över 200 000 besökare och är en del av Kanadas 

filmindustri. År 2003 byggde stiftelsen ett nytt hus i centrala Toronto med 

ett filmarkiv och många biografer som löpande visar film. En tredjedel av 

kostnaderna för huset finansierades med statliga medel.  

Utskottet besökte huset och värd för mötet var chefen för externa relationer 

och donationer. Samtalet handlade främst om filmens situation i Kanada 

som beskrivs som en ständig kamp gentemot Hollywoods dominans. 

Allteftersom Tiff etablerats och fått mer resurser har också förväntningarna 

på de kanadensiska produktionerna växt, vilket bl.a. ökar fokus på innehåll 

som i sin tur stärker manusförfattarnas position.  

Filmindustrins konservativa förhållningssätt i jämförelse med 

musikindustrins snabba anpassning till sin publiks lyssnarvanor 

diskuterades. Tiff ser som sin främsta uppgift att skapa relationer till 

publiken och ge kvalitetsstämpel åt visad film. Tiff besöker årligen Sverige 

och ser ett tiotal filmer inför nomineringarna till filmfestivalen där varje 

land representeras med mer än en regissör. Det jämställdhetsarbete som 

Svenska Filminstitutet påbörjat med Anna Serner togs särskilt upp.  

National Film Board (NFB), Montreal 

National Film Board bildades 1939 och är en nationell doku-

mentärfilmsproducent med federal huvudman. Kanada fick en filmlag 1950 

i vilken NFB fick uppgiften att producera, distribuera och främja film som 

tolkar Kanada och dess befolkning. NFB:s mandat har reviderats i takt med 

förändringar i den audiovisuella sektorn och landets finansiella och sociala 

utveckling. 

Delegationen fick en rundvandring i lokalerna med filmarkiv och 

inspelningsstudios. Här produceras allt från animerad film till virtual 



 

 

 

 

 

 

 

 

reality-material för film och upplevelseindustri.  NFB har även 

forskningssamarbeten med lärosäten i Kanada och USA.  

Generaldirektören presenterade NFB:s verksamhet där den digitala 

utvecklingen bl.a. påverkar hur myndigheten arbetar med ledarskap och 

produktionsprocesser. NFB samarbetar med filmskolor men även med 

mindre företag. Sveriges och Svenska Filminstitutets arbete för jämställdhet 

i filmbranschen har inspirerat Kanada. Inom kort beräknas 50 procent av de 

kanadensiska regissörerna vara kvinnor. NFB ökar nu också samarbetet 

med ursprungsbefolkningarna i syfte att förbättra deras möjlighet att 

illustrera sina berättelser, bl.a. genom en film om hur 

ursprungsbefolkningarna har behandlats i Kanada. NFB har vidare i 

uppdrag att sälja sina produktioner utomlands. NFB använder sig inte av 

geoblockingering och förmedlar i dag ca 3 000 produktioner via internet. 

Ontarios Finansdepartement, Toronto 

I Kanada blev lotterier lagliga på 1980-talet och spelfrågorna är provinsens 

ansvar. Finansdepartementet är huvudsaklig aktieägare och ansvarar för 

lagstiftning och kontrakt. 

Delegationen träffade biträdande statssekreterare på provinsens 

finansdepartement. Modernisering av lotteriverksamheten utifrån den 

tekniska utvecklingen beskrivs som den viktigaste frågan just nu. I Ontario 

ser man en tydlig rörelse från kasino till internet över generationsgränserna 

där äldre fortsatt använder kasinon, lotterier och kapplöpningar medan unga 

väljer online spel. Den grå/oreglerade marknaden är stor och 

provinsregeringen har särskilt fokus på konsumentskyddet. Departementets 

bedömning är att man behöver gå samman med federal nivå för att kunna 

möta dagens utmaningar.  

Den andra stora frågan för provinsen är att modernisera kasinon för att få 

kapitalförstärkning och nå högre effektivitet i verksamheten. Här har 

provinsen ingått partnerskap med privata aktörer, vilket bl.a. har resulterat 

i komplexa kontrakt för att föra över statligt anställda till privat sektor. Alla 

kontrakt ska vara klara 2018 med ett års övergång för de anställda.  

Maple Leafs Sports and Entertainment Foundation (MLSEF), Toronto 

Delegationen tillbringade en förmiddag med Maple Leafs Sports and 

Entertainment Foundation (MLSEF) och besökte två olika projekt. 

Delegationen hade också under kvällen möjlighet att uppleva hur ishockey 

är en tydlig del av den nationella identiteten och en stor nationalsport i 

Kanada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MLSEF är en stiftelse inom Toronto Maple Leafs som arbetar med utsatta 

ungdomar i samverkan med staden, företag och boende i närmiljön. Bl.a. 

bygger man eller rustar upp arenor för spontanidrott i utsatta områden för 

att ge unga möjlighet till bra fritidsaktiviteter I samarbetet med staden 

använder sig MLSEF av långsiktiga kontrakt där stiftelsen också aktivt 

följer upp att staden fullföljer sina åtaganden över tid.  

Regent Park byggdes under 1940-talet i östra Toronto och är Kanadas äldsta 

och största byggnadsprojekt i ett socialt utsatt område. Projektets ledord är 

sport som medlande funktion. Utomhusanläggningen består av basket- och 

fotbollsplan, friidrotts- och lekområden samt en isrink med ett hus där 

ungdomarna kan samlas och byta om. I projektet samarbetar man också med 

civilsamhället för att låna och hyra ut hockeyutrustning.  

Delegationen besökte även stiftelsens helt nya initiativ, s.k. Launchpad 

(språngbräda). Här har stiftelsen tagit över parkeringshuset i källarvåningen 

till ett bostadshus för att anlägga en 42 000 kvadratmeter stor sport- och 

utvecklingsanläggning. MLSEF har knoppat av en del av stiftelsens kapital 

i detta projekt som har sin egen vd och huvudstiftelsens kapital står som 

garant. Anläggningen har fotbollsplan, inomhusisrink, klättervägg, 

klassrum och ett skolkök. Här ska barn och ungdomar som bor i området 

kunna ta del av aktiviteter sju dagar i veckan för att främja fysisk och mental 

hälsa och underlätta skolarbetet. Launchpad kommer att samarbeta med 

akademin för att utveckla statistik som mäter effekten av idrottsinriktade 

utvecklingsprogram. Målsättningen är att kunna bidra till förändringar 

utanför själva Launchpad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Söndagen den 30 oktober 

Avresa från Sverige. Ankomst Kanada, Ontario, Toronto 

Måndagen 31 oktober 

Briefing med honorärkonsul Lars Henriksson 

Besök på Ministry of Tourism, Culture and Sports, Ontario Government 

Besök på Ministry of Finance, Ontario Government 

Besök på Canadian Broadcasting Company (CBC) 

Middag med inbjudna gäster från akademin och kulturlivet 

Tisdagen den 1 november 

Besök på Maple Leafs Sports and Entertainment Foundation  

Besök på Toronto International Film Festival (Tiff) 

Besök på The Gardiner Museum samt möjlighet att besöka ishockeymatch 

Edmonton Oilers–Maple Leafs 

Onsdagen den 2 november 

Tågresa till Ottawa 

Besök på Department of Canadian Heritage 

Briefing på ambassaden och middag med inbjudna gäster från akademin, 

kulturlivet, idrotten och parlamentariker 

Torsdagen den 3 november 

Besök på Council of the Arts 

Besök på Library and Archives Canada 

Besök på parlamentet – rundvandring och frågestund 

Tågresa till Montreal 

Middag med honorärkonsul Gunnel Yates 

Fredagen den 4 november 

Besök på City of Montreal 

Besök på Ministère de la Culture et des Communications de Quebec 

Besök inkl. arbetslunch på National Film Board (NFB) 

Besök på Société de developpement des enterprises culturels (Sodec) 

Rundvandring på La Grande Bibliothèque 

Lördagen den 5 november 

Avresa från Montreal, Quebec, Kanada. 


