seminarier2011

INBJUDAN:

I samspel med omvärlden 
Del två av framtidsseminarium kring kommunikation och dialog

Sedan 2010 har projektet Popstad Lund pågått. Det hela började på Facebook på internet och växte snabbt till en kollektiv insamling till en ny utställning på Kulturen. Under
seminariet i Lund får deltagarna möjlighet att besöka den nyinvigda utställningen samt
diskutera resultatet och arbetsprocessen med sex personer som medverkat på olika
sätt, från projektledaren till personer som medverkat via Facebook. Seminariet erbjuder även en workshop med utvecklingskonsulten Emily Johnsson. Workshopen består
av olika reﬂektionsövningar samt exempel från aktuella projekt på Kulturen och Dunkers kulturhus som presenteras av projektledarna Eva Klang och Anja Petersen. Vad kan
vi göra för att skapa det angelägna museet? Vad behöver vi ta reda på för att kunna
fatta rätt beslut i framtiden? Deltagarna kommer att påbörja egna handlingsplaner för
fortsatt arbete på hemmaplan. Välkommen till Kulturen i Lund!

Tid: 14 november från 11.00 till 15.30 15 november • Plats: Kulturen i Lund.
Emily Johnsson Har varit verksam inom området utvärdering och utveckling i kultursektorn sedan 2001. Hon var en av de första att testa och
använda Generic Learning Outcomes (GLO) för att utvärdera eﬀekter av
museers verksamhet på barn och unga. Sedan 2005 arbetar Emily som
utvärderings- och utvecklingskonsult inom kultursektorn. Idag arbetar
Emily som fristående konsult i både Storbritannien och Sverige. Bland
hennes senaste uppdragsgivare ﬁnns Museums, Libraries, Archives Council
och Museum of London i Storbritannien samt Kulturen i Lund, Dunkers
kulturhus, Malmö museer och Stockholms stadsmuseum i Sverige.
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Externa föreläsare, gäster:
Popstad Lund
Soﬁe Bergkvist, projektledare för utställningen. Petter Lönegård, initiativtagare till
Popstad Lund och tidigare konsertarrangör i Lund. Lena Hilbersdotter, utställningsscenograf. Emma Malmström, chef för programavdelningen på Kulturen. Magdalena Väpnargård, musikjournalist och aktiv i nätverket på Facebook. Suzy Lindberg,
aktiv inom nätverket på Facebook med lång erfarenhet av Lunds musikliv.
SOF IE BER GKV IST

PROGRAM
Måndag 14 november

Tisdag 15 november

11.00 Registreringen öppnar.
11.30 Lunch på Kulturkrogen på Kulturen.
13.00 Välkomsthälsning, praktisk info i Audiotoriet.
13.15 Indelning i grupper. (Fika serveras under grupparbetet)
GRUPP A – Popstad Lund
• Introduktion till utställningen.
• Besök i utställningen.
• Input från medverkande i Popstad Lund.
• Öppen diskussion.
GRUPP B – Workshop: Om passion och nyﬁkenhet
i framtidens kulturorganisation
• Teoretisk introduktion
• Reﬂektionsövningar varvat med exempel från
projektet Om att Angå på Kulturen och
Dunkers kulturhus.
• Sammanfattning samt hur kan arbetet fortsätta
på hemmaplan.

Fika serveras under grupparbetet.
GRUPP A – Workshop: Om passion och nyﬁkenhet
i framtidens kulturorganisation
08.30 Teoretisk introduktion
• Reﬂektionsövningar varvat med exempel från
projektet Om att Angå på Kulturen och
Dunkers kulturhus.
• Sammanfattning samt hur kan arbetet fortsätta
på hemmaplan.
GRUPP B – Popstad Lund
08.30 Introduktion till utställningen.
• Besök i utställningen.
• Input från medverkande i Popstad Lund.
• Öppen diskussion.
GRUPP A och B
12.40 Återsamling och utdelning av utvärderingar i
Lundahallen (Popstad Lund).
13.00 Gemensam avslutningslunch på Kulturkrogen.

GRUPP A och B
14.15 Guidad visning av Kulturen och dess spännande historia.
17.30 Återsamling i Lundahallen
Vi besöker även Herrehuset där arbetet med en ny
(Popstad Lund) med information om tisdagens program.
utställning om världskulturen på Kulturen påbörjats.
Arbetet omfattar restaurering av byggnaden invändigt och
18.30 Fördrink i Lundahallen. (Popstad Lund)
utvändigt, inventering av Kulturens stora keramiksamlingar
19.00 Gemensam middag på Kulturkrogen.
samt bygge av en ny utställning. Alla delar av processen
kommer att kunna följas av museets besökare.

VÄLKOMMEN!
Avgift: 600 kronor exklusive moms. Anmälan sker via mail till: cresco.vastarvet@vgregion.se
Ange faktureringsadress och önskemål om specialkost! Anmälan senast 4 november.
Har du några frågor om seminariet kontakta Elvy Sjörén Kulturen, telefon 046 – 35 04 43, elvy.sjoren@kulturen.com.
Viktigt att veta för ”Cresco-organisationerna”: Seminariet är avgiftsfritt för anställda i Västarvet, Regionmuseet Kristianstad,
Kulturen i Lund, Östergötlands museum, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum. Anmälan sker snarast till de
lokala projektsamordnarna som också bokar resa och hotell. Meddela önskemål om specialkost! Anmälan senast onsdagen 26 oktober.
Max antal deltagare – 80 personer.

ETT KOMPETENSUTVECKLINGSPROJEKT INOM VÄSTARVET, REGIONMUSEET KRISTIANSTAD, KULTUREN, ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM, HALLANDS KONST
MUSEUM SAMT HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM. PROJEKTET FINANSIERAS AV ESF EUROPEISKA SOCIALFONDEN.WWW.VASTARVET.SE/CRESCO

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska Socialfonden

