Velkommen til kulturkonferansen 2019

Møteplass kultur: Sammen i framtida
En konferanse om ungdom, samskaping og kulturell identitet
TID: Onsdag 13. februar 2019
Sted: Arendal kulturhus, Lille Torungen
Konferansier: Linda Sætra, kultursjef i Arendal kommune
Konferansen har i år fokus på framtid og identitet.
Hvordan kan vi bruke kreativitet, nytenking og samskaping til å bygge vår kulturelle identitet
– hver for oss og sammen? Er vi åpne for ungdommens ressurser?
Gjennom foredrag, kunstneriske innslag og gode eksempler utforsker konferansen disse og andre
spørsmål knyttet til et moderne og mangfoldig fellesskap.
Se fullt program på den andre siden av arket
Konferansen er rettet mot kulturarbeidere, politikere, kunstnere, planleggere og kunst- og
kulturinstitusjoner, og er ellers åpen for alle interesserte så langt det er plass.
Påmeldingsfrist 18. januar
Lenke til påmeldingsskjema:
https://austagderfk.pameldingssystem.no/aust-agder-fylkeskommunes-kulturkonferanse-1

Møteplass kultur: Sammen i framtida
En konferanse om ungdom, samskaping og kulturell identitet
Klokkeslett

Programpost

9.00 – 9.30

Ankomst og registrering

9.30 – 9.45

Velkommen til konferanse v/kultursjef Hege Solli
Kulturelt innslag

9.45 – 10.15

«Har du SKILLSA vi trenger?»
v/rådgiver Tone H. Jørgensen, Vestfold fylkeskommune
Friske fraspark for dagen med fotfeste i nåtida og kikkhull mot framtida

10.15 – 11.10

PAUL COLLARD, Chief Executive at CCE (Culture, Creativity & Education):
Co-creating a democratic future for our Children and Young People
The presentation will explore how the arts is central to the process of nurturing the
fundamental values of democracy, the rule of law, individual liberty, and mutual
respect and tolerance.

11.10 – 11.35

Interaktiv overgang til beinstrekk-pause med frukt/grønt

11.35 – 11.55

«Are you with us – your choice» - Inspirasjonsinnlegg
v/produsent Linn Silje Jarness Rohdin, Interkultur, Drammen kommune

11.55 – 12.10

Sørlandets litteraturpris
Presentasjon av årets kandidater v/juryleder Toril Kopperud

12.10 – 13.00

TAPASLUNSJ

13.00 – 13.15

Dørterskel (kortfilm). Et kreativt vindu v/filmskaper Iain Forbes

13.15 – 14.15

NASSIMA DZAIR, grunnlegger/daglig leder av InterBridge:
Ungdommen – framtidas brobyggere
Innlederen løfter fram og diskuterer noen sentrale påstander:
Kultur er byggesteiner for trygg identitet, og ung kreativitet må bekreftes og næres
for å skape løsninger for framtidas samfunn.

14.15 – 14.35

Ettermiddagskaffe/te med kake

14.35 – 15.00

Unge stemmer – paneldialog ledet av Linda Sætra

15.00 – 15.30

Stedene forteller – kunst og kultur bygger by og land
v/Tone Telnes, Feste Landskap/Arkitektur og Hans Petter Eliassen, Grenland Friteater
Om stedsidentitet, medvirkning, fortid og framtid, med eksempler fra Telemark:
«Seljord og sogene» og «Stedsans».

15.30

Kunstnerisk avrunding
Praktisk informasjon på den andre siden av arket.

