2018

kulturting
gävleborg
Är du kulturskapare i Gävleborg? Arbetar du med
konst- och kulturfrågor antingen ideellt eller inom
förvaltning eller politik?
Välkommen till Kulturting Gävleborg 2018!

22 SEPTEMBER
Kultur för barn och
unga, kulturarv och
kultur på landsbygd
TID
kl. 09.00 - 16.30
PLATSER
Hälsingegården
Ol-Anders i Alfta
Johannesgården
Alfta Gästgiveri

Varmt välkommen till
KULTURTINGET 2018!
För att kunna fatta kloka kulturpolitiska beslut krävs kunskap och 2018
års kulturting ger möjligheter för både politiker, kulturskapare, tjänstepersoner och ideella aktörer att fördjupa sig i dialoger kring främjandet
av Gävleborgs kulturliv. I år står kultur för barn och unga i fokus liksom
vårt kulturarv och kultur på landsbygd. Vi anser att kultur är till för alla,
den är gränslös, och att alla ska ha rätt till ett rikt kulturliv oavsett var i
landet en befinner sig eller bor.
Vårt län har mycket att erbjuda och vi hoppas att du redan är eller vill vara
en aktiv del i att främja Gävleborgs alldeles särskilda kulturupplevelser.

Marie-Louise Dangardt
Regionråd (S)

Yoomi Renström
Kommunalråd (S)
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09.00 – 10.00
Fika och registrering. Musik från Ovanåkers kulturskola.
Hälsingegård Ol-Anders
10.00 – 10.15
Marie-Louise Dangardt (S) regionråd Region Gävleborg och
Yoomi Renström (S) kommunalråd i Ovanåkers
kommun hälsar välkommen.
10.15 – 10.45
Fritt besök på Emigrantmuseet och Hälsingegård
Ol-Anders. Gun-Marie Swessar svarar på frågor.
10.45 – 11.15
Förflyttning via buss till Johannesgården.
11.15
Barn och ungas rätt till kultur - att praktiskt arbeta
utifrån FN-konventionen om barnets rättigheter. Åsa Ekman
12.00 – 13.00
Lunch i Alfta Gästgiveri.
13.15 – 14.00 & 14.15 – 15.00
Valbara seminarier (Seminarierna ges vid båda
tidpunkterna – så välj två av dessa!)
A) Två ateljéer med en gemensam tråd: textilkonst och
-hantverk på landsbygd. Samtal, prova-på-aktivitet och podd.
Barbro Ager, Hannie Seeger & Julia Skott
Johannesgården
B) Vox cultura - en kraftsamling inom kulturområdet.
Ett samarbete mellan Edsbyns bibliotek och Ovanåkers
Hembygdsförening. Carina Ulfsdotter & Elisabeth Eriksson
Alfta Gästgiveri
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C) Rörlig bild, geografi och demokrati. Projekten ”Röst”
och ”Vad är min röst värd?” utforskar demokratins villkor.
Maya Lindh & Salad Hilowle
Alfta Gästgiveri
D) Regional världsarvspedagogik.
Hur öppnar Hälsingegårdarna
sina dörrar för barn och unga?
Ann Nilsén & Sven Skoog
Alfta Gästgiveri
15.00 – 15.30
Fika i Alfta Gästgiveri.
15.30 – 16.00
Efter landsbygdspropositionen och valet,
står kulturpolitik på landsbygd på agendan?
Ett panelsamtal där politiker från riksnivå till
kommunnivå tar ställning i frågan.
Moderator: Adam Knapasjö
Björn Mårtensson (C), Carola Gunnarsson (C),
Marie-Louise Dangardt (S), Yoomi Renström (S)
Johannesgården
16.00 – 16.30
Släktforskning som reality-TV i Ovanåkers kommun.
En titt bakom kulisserna. Fredrik Mejster
Johannesgården
16.30
Avslutning. Presentation av Kulturting Gävleborg 2019.
Johannesgården
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Adam Knapasjö
Verksamhetsutvecklare på Folkteatern Gävleborg som blivit
nära bekant med flertalet av Gävleborgs hörn i sin roll som
projektkoordinator för ”Drömmar och demokrati”.
Ann Nilsén
Museipedagog på Länsmuseet Gävleborg. Ann berättar
ofta och gärna om Gävleborgs rika kulturhistoria, dessutom
gör hon det med stor spänning och inlevelse.
Barbro Ager
Textilkonstnär som varit yrkesverksam i 50 år. Hennes verk
inkluderar broderi, screentryck,lapptäcken av unikt slag och
stickning.
Björn Mårtensson (C)
Ledamot i Ovanåkers kommunstyrelse.

Carina Ulfsdotter
Kulturchef i Ovanåkers kommun.

Carola Gunnarsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande i Sala 2003-2010 och
2014- 2018. Ledamot av styrelse och arbetsutskott i Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) sedan 2007.
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Elisabeth Eriksson
Ordförande i Ovanåkers hembygdsförening.

Fredrik Mejster
Släktforskare för SVT:s succéprogram ”Allt för Sverige”, där
10 svensk-amerikaner varje år söker sina svenska rötter.
Arbetar också som arkivarie på stadsarkivet i Uppsala.
Gun-Marie Swessar
Ägare av Culture and Kin, ett företag med släktskap, historiska
vingslag och sökandet av sina biologiska rötter i fokus.

Hannie Seeger
Hannie är textilkonstnären som lärde sig att sticka innan
hon kunde läsa och skriva. Hon spinner, väver, stickar, tovar
och färgar i en liten ateljé vid sjön Fullen utanför Edsbyn.
Julia Skott
Journalist och författare som bland
annat skrivit boken ”Håll käften, jag räknar: En stickares
bekännelser”. Julia gör även podden ”Rätt avigt”.
Marie-Louise Dangardt (S)
Regionråd och vice ordförande i Region Gävleborgs
Kultur- och kompetensnämnd.
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Maya Lindh
Maya är regissör och filmpedagog. Genom det egna bolaget
Simple Life Productions har hon drivit projektet ”Filmstigen”
i Hälsingland. Hon är utbildad skådespelare och har synts i
”Downton Abbey” och ”The Danish Girl”.

Salad Hilowle
Bollnäsbördige Salad Hilowles konstnärskap kretsar kring
identitet, minnen och plats. Hans senaste kortfilm ”Brev till
Sverige” var shortlistad för en guldbaggenominering och
Hilowle är just nu aktuell med kortfilmsatsningen ”Röst” som
skildrar Sverige under valåret 2018.
Sven Skoog
Hälsinglands och Bollnäs kommuns världarvspedagog.
Genom projektet ”Regional världsarvspedagogik” arbetar
han för att främja och förvalta världsarvet Hälsingegårdar
i Sverige och i världen.
Yoomi Renström (S)
Kommunalråd i Ovanåkers kommun. Är sedan 2011 ledamot
i EU:s regionkommitté och var 2015-2017 ordförande i EU:s
SEDEC-utskott som ansvarar för kulturfrågor.
Åsa Ekman
Åsa är konsult i frågor rörande FN-konventionen om barnets
rättigheter. Hon är även ledamot i Rädda Barnens riksförbunds styrelse och en eldsjäl som i 15 års tid gjort barnets
rättigheter mer konkret och hållbart.

ALFTA
Johannesgården

Barn och ungas rätt till kultur
Seminarie A
Panelsamtal
Släktforskning som reality-TV

SAMLINGSSAL

Alfta Gästgiveri
RESTAURANG

Kyrka

Seminarie B

KONFERENS

Seminarier C & D

Mer information:
www.regiongavleborg.se/kulturting

Kulturting Gävleborg 2018 arrangeras
av Region Gävleborg tillsammans med
Ovanåkers kommun.

