Välkommen till Västerbotten på Folk och kultur

Onsdag 6 februari		
14.30

Ni hittar oss i monter 23 och 25

Monter: Arctic Design of Sweden

Torsdag 7 februari
10.00-11.00 Seminarium: Hela sanningen? Att gestalta arkivmaterial och rita om historien.
– flottningshistorien fokus i samtalet?
Arkivarie Karin Holmgren och koreograf Malin Hellkvist Sellén diskuterar gränsdragningar mellan fakta och fiktion.
Arrangörer: Folkrörelsearkivet i samarbete med Norrlandsoperan.
Samtalsledare: Birgit Berndt, konstnärlig ledare, dans, Norrlandsoperan. Lokal: Filippa, Munktellarenan.
15.15
15.30
15.45

Monter: Arctic Design of Sweden
Monter: Nordiskt berättarcentrum - ny avdelning för berättarkraft och lyssnarglädje
Monter: I Skellefteå byggs ett kulturhus helt i trä

Fredag 8 februari
11.30-12.30 Seminarium: Nya noder för konst, samverkan mellan urfolk och västerbottningar
Det ska vara möjligt för yrkesverksamma konstnärer att bo, leva och arbeta i hela Västerbotten. Med denna
målbild utvecklas ett antal noder och konstkonsulenterna tar ett samlat grepp, både för de yrkesverksamma
urfolkskonstnärerna och västerbottniska konstnärer.
Arrangörer: Konstkonsulenterna i Västerbotten i samverkan med Sjungaregården.
Medverkande: Fanny Carinasdotter, konstkonsulent, Konstfrämjandet Västerbotten, Tomas Colbengtson,
konstnär, adjunkt, Konstfack Stockholm. Moderator: Pratik Vithlani, VD TYP Kulturkapital.
Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park.
13.00-14.00 Seminarium: Årets kulturkommun i Västerbotten
– hur man skapar mångfald och glädje i kommunalt åtstramade tider
Att arbeta med kultur eller vara kulturintresserad medborgare i en region som spänner över 40 mil från kust till
fjäll ställer stora krav på engagemang, logistik och samarbete. I Västerbotten har de tre regionala kulturaktörerna
Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan gått samman och utser – efter en
ansökningsprocess – Årets Kulturkommun i Västerbotten.
Arrangörer: Region Västerbotten, Norrlandsoperan, Västerbottensmuseum och Västerbottensteatern.
Lokal: Rossvik, Munktellarenan.
14.30-15.30 Seminarium: Var växer den urbana kulturen?
Den urbana kulturens utövare – dansare, musiker, graffitikonstnärer – befinner sig ofta i ett gränsland mellan
amatörer och professionella. Hur kan institutioner och regioner stötta dessa aktörer så att deras kulturuttryck får
samma plats som de mer etablerade kultur-uttrycken? Hur skapar vi nätverk och återväxt för dessa unga aktörer i
(hela) Sverige?
Medverkande: Armita Ghazinezam, serietecknare, musiker, och kulturarbetare. Ingrid Mugalu,
etnolog och dansare. Jouni Vesa, breakare och grundare av Exiled Dance Crew, en omfattandedansverksamhet
för barn och unga i Luleå. Samtalsledare: Minna Lindahl, projektledare, URBAN NORTH. Lokal: Tyréns.

Detta är ett samarrangemang av:
Dans i Västerbotten, Film i Västerbotten, Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten,
Norrlandsoperan, Regionbibliotek Västerbotten, Region Västerbotten, Skogsmuseet i Lycksele,
Västerbottens museum, Västerbottensteatern, Västerbottens läns hemslöjdsförening

