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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.

PROGRAM

Kulturens mötesplats
Kulturhuset Spira, Jönköping
21 mars 2013

Kulturens mötesplats
Kammaren, Kulturhuset Spira, Jönköping, den 21 mars 2013

PROGRAM
08.45–09.15 Registrering och kaffe
09.15 Kulturtinget börjar
09.30 Inledning: ”Tiger, dårens dotter, kampen för en
levande kultur i Smålands Jerusalem”
med Mian Lodalen
Författare, journalist, krönikör och debattör. Mian Lodalen är född i
Jönköping, nu bosatt i Stockholm. 1982 stod Mian på barrikaderna i
Jönköping. Det var i samband med att ungdomarna ville ha ett Ungdomens hus. Efter en segdragen kamp med bland annat demonstrationer och ockupationer fick de ett hus på Tändsticksområdet, det
nuvarande Kulturhuset.

10.00 Kulturella och kreativa näringar

Moderator Tobias Nielsén
Tobias Nielsén är kulturekonom och grundare av kunskapsföretaget
Volante och bloggen Kulturekonomi.se. Han är ledamot i två kulturmyndigheter och nominerades till den europeiska utmärkelsen Cultural
Policy Research Award 2009.

”Creative Europe” (föreläsningen hålls på engelska)

med Johanna van Antwerpen
Johanna van Antwerpen är koordinator för European Creative
Industries Alliance (ECIA). Grundare av Amsterdam Innovation
Motor, en “innovationsbyrå” som syftar till att stödja innovation och
samarbeten inom kreativa näringar, IKT, Life Science, hållbarhet.
Master i socialpsykologi.

10.45–11.15 Paus med kaffe
11.15 ”Kreativa Sverige - Kulturella och kreativa
näringar”

13.45 ”Cross media som en del i deltagar- och
upplevelsekulturen”

med Max Valentin
Max Valentin är VD för företaget Fabel kommunikation och initiativtagare till Crowd Culture*. Han har arbetat med deltagarkultur professionellt i tio år. Max har skrivit utredningar om kulturpolitik för flera
regioner i Sverige. Han arbetar dagligen med politikens konsekvenser.
*Crowd Culture är en plattform för kulturarrangörer, som är öppen för
alla som vill skapa ett projekt men saknar medel för att genomföra det.

14.30 Förflyttning till seminarielokalerna
14.45–15.45 Parallella seminarier
Seminarie 1: Digitala ekosystem – marknadsföring,
produktion, distribution
Max Valentin berättar och samtalar med seminariedeltagarna.
LOKAL: LOFTET

Seminarie 2: Kulturens roll i stadsutvecklingen
ur ett länsperspektiv

Anna Mellergård från Filmernas hus i Mariannelund. Malin Qvänstedt
och Frida Axell från Publik studio i Jönköping. Jonas Sandahl från
Gummifabriken i Värnamo. Mathias Holmberg från Jönköpings
kommun. Moderator Rudolf Antoni.
LOKAL: KAMMAREN

Seminarie 3: Kulturella och kreativa näringar
i Jönköpings län
Maria Friedner, Regionförbundet.
Moderator Tobias Nielsén från Volante.
LOKAL: LOFTET

15.45 Avslutning med kaffemingel

med Tobias Nielsén

11.45 ”Kulturens roll i stadsutvecklingen”

med Rudolf Antoni
Utredare och biträdande näringspolitisk chef för Fastighetsägarna,
tidigare analytiker vid SOM-institutet (Göteborgs universitet).
Ledare av Svenska stadskärnors forskningsråd.

12.30–13.30 Lunch (Serveras på första balkong)

Följ och twittra gärna
#kulturting

13.30 Musik

En stund med musikern Behzad Mehrnoosh med band.
Behzad Mehrnoosh är en ung musiker från Huskvarna som redan
har släppt fem album. Musiken beskrivs bäst som instrumental rock
eller post-rock med inslag av experimentell och ambient musik. Lukas
Feurst, trummor, Billie Strandell, bas, Victor Widlund, gitarr, Amandus
Rofors, gitarr (inhoppare för Tim Gerebrant).

>>DOKUMENTATION
V-art live från Värnamo livestreamar
Kulturtinget på www.v-art.se.
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