Kulturkonferens 17-18 oktober 2017

Mötesplatser
Mötesplatser är avgörande för ett öppet samhälle. De är platser där vi kan mötas, skapa
tillsammans, ta del av konst- och kulturupplevelser, samtala och debattera. SKL:s
kulturkonferens 2017 belyser och diskuterar behovet av mötesplatser, särskilt i en tid av
ökad segregering och polarisering.
Bibliotek, museer, konsthallar, kulturskolor, biografer, teatrar och samlingslokaler ger möjlighet
att mötas och är utmärkta arenor för samhällsdebatt. Många kulturverksamheter är redan, eller har
ambitionen att vara, platser där olika delar av befolkningen möts. Det offentliga rummet, torgen,
badstränder, parker används också för att låta angelägen kulturverksamhet äga rum där människor
ändå möts.
Konferensen tar upp hur man kan lyckas med att skapa och utveckla mötesplatser, vilka
förutsättningar som behövs och vilka utmaningar man möter i arbetet. Du kommer att möta
internationella gäster, tjänstepersoner, politiker och kulturskapare, få ta del av forskning och dela
erfarenheter, verktyg och idéer. Du kan också själv föreslå att ert arbete presenteras under
konferensen.
Bland de medverkande märks Angela Oguntala som kommer tala utifrån sitt arbete med
strategiska framtidsstudier och trendanalyser, Agneta Stark, samhällsdebattör och tidigare rektor
vid Högskolan i Dalarna som kommer djupdyka i den svenska grundlagen och förutsättningar för
demokrati och mänskliga rättigheter, Olof Lavesson och Gunilla Carlsson, ordförande,
respektive vice ordförande i riksdagens kulturutskott som kommer samtala med Marie-Louise
Rönnmark och Catrin Hulmarker ordförande, respektive vice ordförande i SKL:s beredning för
kultur och fritid. Destination Uppsala berättar om sitt säkerhetsarbete i samband med evenemang
tillsammans med Greta Berg, SKL. Folkets Hus och Parker kommer dela med sig av sitt arbete
med att skapa nya medborgardrivna mötesplatser och många fler kommer medverka. Programmet i
sin helhet presenteras i augusti.
Värdar för dagarna är Gävle kommun och Region Gävleborg.

Varmt välkommen!
Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Anmälan och information
Datum

17-18 oktober 2017, start kl. 9.00 den 17 oktober och avslutning med lunch
kl. 13 den 18 oktober. Konferensen smygstartar med ett mingel på kvällen
den 16 oktober och värdarna erbjuder studiebesök i Gävle och regionen på
eftermiddagen den 18 oktober. Studiebesöken avslutas senast kl. 16.00.

Plats

Gasklockorna, Gävle länk.

Målgrupp

Politiker och ledande tjänstemän från kommuner, landsting/regioner och stat
samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Kostnad

3900 kr för SKL-medlem, 4500 kr för övriga deltagare (exkl. moms).
Sveriges Fritids och Kulturchefers förening subventionerar sina medlemmars
deltagande med 400 kronor. Läs mer om föreningen här.
Möjlighet till subventionerat deltagande finns för ideella organisationer och
kulturskapare. Kontakta SKL för mer information.

Anmälan

Observera att förra årets konferens blev fulltecknad och antalet platser är
begränsat. Anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats. Anmälan sker
här.

Medverka i programmet
Vi erbjuder möjligheten att presentera verksamheter eller projekt som anknyter till temat. Vi är
särskilt intresserade av lärdomar från välfungerande, spännande och nyskapande mötesplatser eller
metoder som ni använt för att skapa dessa. Här kan du anmäla det du vill presentera.

Konferensöversikt
Årets konferens sätter mötesplatser i fokus på alla sätt. Möt kollegor, lyssna till andra och lyft dina
frågor i seminarier och diskussionspass. Utöver det planerade programmet kan du passa på att
boka egna möten. Det kommer att finnas plats och tid där du kan ha spontana eller planerade
möten med andra som deltar under dagarna.
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