Dokumentation från dagen finns inom kort
på www.rjl.se/kultur

Följ gärna Kultur, Region Jönköpings län på
Facebook:
www.facebook.com/kulturregionjkpg

kulturTing

Till Kulturtinget 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

Kulturting 2016
Region
Jönköpings län

Kulturhuset Spira, Jönköpings
10 mars 2016

Kulturens mötesplats
”Kultur för alla i ett öppet samhälle”

PROGRAM
09.00 Registering och morgonmingel med kaffe
09.30 Inledning
Jörgen Lindvall, kulturchef, Region
Jönköpings län.
Hans Rocén (m) Regionfullmäktiges ordförande,
Region Jönköpings län hälsar välkommen.
9.45-10.45 Tilliten och det svenska samhällskontraktet: historiska rötter, samtida
utmaningar med Lars Trägårdh
Lars Trägårdh, historiker, författare och professor knuten
till Ersta Sköndal högskola. Där arbetar han för nuvarande med två större projekt: ett som fokuserar på barns
rättigheter i ett jämförande perspektiv (USA, Frankrike,
Tyskland, Sverige) och ett som rör den sociala tilliten i
Sverige. Lars Trägårdh har också varit ledamot i regeringens Framtidskommission.
10.45-11.00 Bensträckare
11.00-12.00 Kultur för vem? med Sverker Härd
Sverker Härd, direktör för Myndigheten för Kulturanalys.
Rapporten ”Kulturvanor” släpptes i januari 2016 visar
att nästan alla tar del av kultur, men vilken sorts kultur
och hur ofta varierar, och en faktor med mycket stor
påverkan är utbildningsnivå. De tre vanligaste kulturvanorna är att lyssna på musik, se på film och läsa en bok.
Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del
av så gott som alla typer av kultur. Utbildning påverkar
kulturvanorna mer än social klassbakgrund och hushållets inkomster. Att ta del av kultur som opera, teater och
konstutställning kräver ofta pengar, planering och resor.
Sådan ”traditionell” kultur påverkas mer av faktorer som
boendeort, utbildning och inkomst än vad eget utövande
och lättåtkomlig kultur/populärkultur som t ex musiklyssning gör. Kvinnor är mer aktiva inom nästan alla
kulturformer. När det gäller ålder är de yngre mest kulturaktiva överlag, men i fråga om scenkonst är aktiviteten
minst lika hög bland de äldre. De kulturvanor som går att
studera över tid visar mer på stabilitet än förändring.

Tagga gärna inlägg och
bilder i sociala medier med
#kulturting #jkpg

13.00-13.30 Kultur av vem? med Sverker Härd
Andelen personer med utländsk bakgrund är lägre på
kulturinstitutionerna än i samhället i stort – en tendens
som har förstärkts de senaste tio åren. Det visar rapporten ”Kultur av vem?”, en undersökning av mångfald i
den svenska kultursektorn.
13.30-14.00 Reflektioner och samtal med publiken
Sverker Härd
14.00-14.30 Eftermiddagsmingel med kaffe
14.30-15.30 Bortom vi(t) & dom - Att prata om
att prata om det med Barakat Ghebrehawariat
Barakat Ghebrehawariat, social entreprenör med demokrati som drivkraft. Han är mer känd som demokratiagent. Barakat föreläser om demokratifrågor och utbildar i normkritiskt jämlikhetsarbete. Han är en röst
i det offentliga samtalet om demokrati, mångfald och
representation. Till vardags arbetar han med kulturkollektivet Revolution Poetry och sitter i styrelsen för
Rättviseförmedlingen.
15.30-15.45 Summering av dagen med Julia
Sandwall
Julia Sandwall är violinist men också flitigt anlitad
producent och projektledare. Hon brinner för samhällsfrågor och startade den sociala plattformen Integrera
mera Jönköping vilket ledde till att hon blev Årets
Jönköpingsbo 2015.
V-art livestreamar programmet.
Finns att se på http://v-art.se/streaming.

12.00-13.00 Lunch

TIPS: Invigning av utställningen
”Av pixlar – Broderier i kvadrat”
Öppnar den 10 mars 16.30 på Jönköpings läns
museum. En utställning för hela familjen, som utgår
från mönster i Minecraft och broderade märkdukar
från 1500-1800-talet.
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