Till Kulturtingets andra dag välkomnar vi
kommunala och regionala kulturpolitiker.
www.rjl.se/kultur

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.

PROGRAM

Kulturpolitisk dialog
Region
Jönköpings län

Kungsporten, Huskvarna
13 mars 2015

Tagga gärna inlägg och
bilder i sociala medier med
#kulturting #jkpg

Kulturpolitisk dialog
Kungsporten, Huskvarna, den 13 mars 2015
Kulturtinget är ett tillfälle att mötas, utbyta tankar och visioner om hur vi kan utveckla
Jönköpings län till ett län med en stark kulturprofil.
Kulturtingets andra dag är en dag då vi hälsar kommunala och regionala kulturpolitiker i
Jönköpings län välkomna.

PROGRAM
08.30 Kaffe och mingel
09.00 Inledning
Jörgen Lindvall, kulturchef, Region
Jönköpings län
Malin Wengholm, regionråd och
ordförande i nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet (ANA), Region
Jönköpings län hälsar välkommen
09.15 Inledningstalare Mats Trondman
Mats Trondman är professor i kultursociologi
vid Linnéuniversitetet och en av de främsta i
Sverige inom barn- och ungdomsforskning. I
sin forskning intresserar han sig framför allt för
frågor som rör utbildning, idrott och kultur.
10.15 Kommunikation och dialog för
hållbar demokratiutveckling
Anders Nordh, Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
11.30 Lunch

12.45 Ställföreträdande generaldirektör Mika Romanus med stab
från Kulturrådet
Om nationell konst- och kulturpolitik, samt om
de nationella kulturpolitiska målen och samverkansmodellen.
13.45 Presentation av regional
konst- och kulturpolitik
Om regionala kulturpolitiska mål och regionens
arbete inom samverkansmodellen.
Ola Lundmark, utbildnings- och kulturdirektör,
Region Jönköpings län
14.30 Kaffe
15.00 Avslutning med panelsamtal
Malin Wengholm regionråd, Mika Romanus stf
generaldirektör och Frida Gårdmo ordförande
kultur- och fritidsnämnden Tranås kommun.
15.30 Malin Wengholm, regionråd och
ordförande i nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet summerar dagen.

Här hittar du det inspelade filmmaterialet från
Kulturtinget den 12 mars:
www.v-art.se/program (under bokstaven K)
Version 2.0

