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kulturTing

Till Kulturtingets första dag välkomnar vi
fria kulturutövare, organisationer och övriga
civilsamhället tillsammans med kommunala,
regionala och statliga företrädare.

Jönköpings län

Kulturtinget är ett tillfälle att mötas, utbyta
tankar och visioner om hur vi kan utveckla
Jönköpings län till ett län med en stark
kulturprofil.
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Kulturens mötesplats
Kungsporten, Huskvarna, den 12 mars 2015

PROGRAM
08.30 Registering och kaffe
09.00 Jörgen Lindvall, kulturchef, Region
Jönköpings län och moderator inleder.
09.15 Malin Wengholm (m) regionråd och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, Region Jönköpings län hälsar välkommen.
09.30 Barnens kultur och vuxenvärldens dom
med Jenny Aschenbrenner
Pokemon eller Pippi – vad är bäst för ett barn? Om kultur
som anses skadlig för barn, vuxna som vill ha barn som
väljer rätt och barnkultur som samhällsandans främsta
uttolkare. Jenny Aschenbrenner är verksam som kulturjournalist och kritiker på Sveriges Radios kulturredaktion
sedan 2007 och där varit programledare och producent
för program som Nya Vågen, Biblioteket och Kino. Var
denna vinter initiativtagare till serien Barnens Kultur
där barns val av kultur mötte vuxenvärldens syn på barns
kultur. Hon har tidigare även arbetat för Dagens
Nyheters kulturredaktion, Aftonbladet Kultur, Fokus, TT
och Scentidningen Nummer. Har även gett ut flera böcker
om framför allt scenkonst.
10.30 Varför slutade vi med telefoner, vi är alla
cyborgs med Max Valentin
Att förstå teknik för oss som individer är lättare än att
förstå den organisatoriska eller kulturella effekten. Den
digitala kommunikationen har varit med oss sedan början av 1800-talet men vi upplever den transformera vår
verklighet extra mycket just nu. Hur kan den offentliga
kulturförvaltningen nyttja det ökande intresset för medskapande och media? Max Valentin är VD för företaget
Fabel kommunikation och initiativtagare till Crowd
Culture*. Han har arbetat med deltagarkultur professionellt i över tio år. Max har skrivit utredningar om kulturpolitik för flera regioner i Sverige. Han arbetar dagligen
med politikens konsekvenser och ingår som sakkunnig i
statens museiutredning.
*Crowd Culture är en plattform för kulturarrangörer, som är öppen för
alla som vill skapa ett projekt men saknar medel för att genomföra det.

11.30 Lunch
12.30 Parallella seminarier 50 min, välj 1a eller 1b
1a) Med blicken riktad bortom - om barnboken
som kulturbärare med Anna Hjerpe [Kyrksalen]
Barnets första kulturella möte är oftast genom barnboken. Men alltför sällan belyser vi litteraturens kraft
som just en kulturförmedlare till barn. Anna Hjerpe,
ska här visa hur barnlitteraturen blir en viktig grund för
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Tagga gärna inlägg och
bilder i sociala medier med
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skapandet av framtidens kulturkonsumenter och utövare.
På samma sätt som barnboken bidrar till en god språkutveckling. Med läsningen får barnet en väg in i olika
litterära och språkliga förståelsevärldar, olika ”horisonter”. Man bidrar med sin egen erfarenhet samt tar del av
något nytt, något som berikar. Man möter en förståelse
utan slut, med blicken riktad bortom. Samma sak sker
i vår kontakt med teater, konst, film, musik och andra
kulturbärande former. Anna Hjerpe är litteraturpedagog
med ett förflutet i förlagsbranschen.
Inledning: Katinka Borg, länsbibliotekschef.
1b) Barn och ungas röster med
Armita Mohebali och Asta Bjärde [Markussalen]
Barn och unga ger sin syn på kulturen. Med Armita
Mohebali och Asta Bjärde som seminarieledare samt
barn och unga i panelen. Asta Bjerde, studerar till
kulturprojektledare i Göteborg och arrangerar Picknickfestivalen 2015. Armita Mohebali, studerar till sjuksköterska och arrangerar Poetry Slam. Armita var även
med och startade Jönköping Qom Ut, arrangerat UKM
och varit aktiv i Jönköpings Ungdomsråd. Båda är aktiva
i klubben Systerlyssna.
Inledning: Jörgen Lindvall, kulturchef, Region
Jönköpings län.
13.30 Parallella seminarier 50 min, välj 2a eller 2b
2a) En utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskultur Jönköpings län med Niclas Flink
[Markussalen]
Om strategins innehåll, uppbyggnad och fortsatta process. Niclas Flink är utvecklare hemslöjd inom kultur och
utveckling, Region Jönköpings län. Niclas har varit processledare och samordnare för att formulera utvecklingsstrategin för barn- och ungdomskultur Jönköpings län.
Inledning: Jörgen Lindvall, kulturchef.
2b) Att vara ung i - Då, Nu, Sen med
Tomas Ribba [Kyrksalen]
Vad har de unga för nytta av att titta bakåt på kulturarv
och kulturmiljö när de har fullt upp med att förstå sin
framtid. Tomas Ribba är curator på Tekniska museet,
Stockholm sedan 2006. Hans huvuduppgift är att öka
barn, unga och vuxnas intresse för teknikämnet. Fokus
ligger på att utveckla museets pedagogiska utbud för
förskola, grundskola och gymnasium. Tomas Ribba har
en bakgrund från skolan; låg- och mellanstadiet samt en
kandidat i pedagogik från 2006.
Inledning: Sergei Muchin, länsmuseichef.
14.30 Summering
15.00 Avslutning och kaffe
V-art livestreamar programmet. Finns att se på
http://performanceonline.se/live_streaming.

