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KULTURT NG
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Är du politiker eller tjänsteperson
inom region, kommunalförbund eller
kommun? Arbetar du med kulturfrågor,
samhällsbyggnadsfrågor eller närings
livsfrågor? Välkommen till Kulturting
Västra Götaland 2017!

20 APRIL
MED
SAMVERKAN
I FOKUS
DATUM
20 APRIL
TID
KL 09:00-16:30
PLATS
HOTEL GOTHIA
TOWERS,
GÖTEBORG

Kulturnämnden, Kultur i Väst
och Västarvet

Runt om i världen höjs röster för att bygga murar och
förstärka gränser. När Västra Götalandsregionen nu
bjuder in till Kulturting står istället samverkan i fokus.
För en hållbar samhällsutveckling krävs samverkan.
Västra Götalandsregionens Kulturting 2017 kommer
därför att handla om kulturpolitik och samverkan
mellan olika aktörer: mellan stat, region, kommuner
och kommunalförbund, mellan Västra Götalands
regionens olika verksamheter, mellan offentliga, privata
och ideella krafter och inte minst om kultursektorns
samverkan med andra samhällsaktörer.
Kulturting Västra Götaland 2017 arrangeras på upp
drag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, i
samverkan med Kultur i Väst och Västarvet. Syftet är
att skapa en gemensam mötesplats för inspiration,
kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt
och regionalt perspektiv.
Kulturting Västra Götaland är tänkt som en regelbundet
återkommande kulturpolitisk mötesplats. Den 20 april
2017 går det första Kulturtinget av stapeln i Göteborg.
Välkommen!
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VALBARA SEMINARIER:

DATUM
20 APRIL
TID
KL 09:00-16:30
PLATS
HOTEL GOTHIA
TOWERS,
GÖTEBORG
KOSTNAD
KONFERENSEN
ÄR AVGIFTSFRI.
Dock faktureras 2000 kr
om avanmälan inte har gjorts
innan sista anmälningsdatum.
Sista dag för anmälan
(och kostnadsfri avanmälan):

6 APRIL

ANMÄL DIG HÄR!
KLICKA PÅ LÄNKEN ››

KULTUR, SAMHÄLLSBYGGE OCH SAMVERKAN
PÅ TVÄRS. På vilket sätt kan kulturverksamheter
stödja andra samhälleliga utvecklingsprocesser? Vilken
avkastning ger investeringar i konstnärliga och kulturella
verksamheter? Hur kan platser utvecklas och kreativa
kraftfält stärkas?
SMÅ KOMMUNER, STORA IDÉER. Hur genomför
man stora saker med begränsade resurser? Aktuella
exempel från kommuner i Västra Götaland.
KULTURARV OCH IDENTITET. På vilket sätt
kan kulturarvet utgöra en resurs för en kommuns
utveckling? Hur kan det lägga hinder i vägen? Vad
kommer den kommande Kulturarvspropositionen
att betyda för kommunerna i regionen?
KULTUR, SKOLA OCH KULTURSKOLA. Vad
innebär de nya nationella målen för kulturskolan?
Hur bör en kommun förhålla sig till dessa? På vilket
sätt kan VGR stödja kommunerna i det arbetet?
Vilka behov finns?
MUSIKEN I VÄSTRA GÖTALAND. Varför spelas
så mycket musik i Göteborg? Bör det finns flera musik
noder i Västra Götaland? Hur kan musiken spridas
utanför storstadens institutioner? Samtal med ut
gångspunkt i två aktuella musikutredningar.
FLYKTINGKRISEN. Hur tar vi bäst emot nyanlända
flyktingar? Kan regionen stödja kommunerna i detta
arbete? Vilka resurser finns? Hur ska vi ta tillvara de
berättelser, den kunskap och de nya perspektiv som de
nya invånarna bär med sig? Är kulturens arenor särskilt
lämpade för detta ändamål?
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INTERKULTURELL DIALOG. Hur kan de ökande
klyftorna mellan inrikes- och utrikesfödda minskas?
Skillnaderna växer på områden som hälsa, medellivs
längd, utbildning, bostadsmarknad, arbetsmarknad
och valdeltagande. Hur motverka detta? Kan kultur
politiken bidra?
DEN URBANA NORMEN. Vad gör man när kom
munen krymper? Kan man leva ett rikt kulturellt liv i en
avfolkningsbygd? Hur ser maktförhållandena ut mellan
centrum och periferi? Är staden kulturellt överlägsen
landsbygden?
KULTURFÖRAKT OCH FOLKSTORMAR. Hur
bemöta en plötsligt uppblossande opinion? Riskerar
rädsla för digitala stormar att hämma en djärv konstoch kulturpolitik? Ett samtal om kommunal kris
hantering i de sociala mediernas tidevarv.
FOLKBILDNING – MER ÄN DU TROR. Vilken är
folkbildningens roll i en faktaresistent tid? Hur kan
studieförbunden samverka med kommunala och
regionala aktörer?
UNGAS DELAKTIGHET. Hur ska unga människors
engagemang tas till vara? Vad kan äldre lära av deras
vardagserfarenheter? Hur överbrygga olika generatio
ners medie- och informationsvanor?
EN REGIONAL KULTURPOLITISK MÖTESPLATS? Hur bör framtida Kulturting utformas? Vilka
frågor bör diskuteras? Vilka bör delta? Ett samtal med
kommunala och regionala politiker.

ANMÄL DIG HÄR!
KLICKA PÅ LÄNKEN ››

Programmet kommer att uppdateras inom kort.
För aktuell information, klicka här ››

