
9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Välkommen! 
Kanslichef Friedrike Roedenbeck och dagens moderator 
Gunilla Kindstrand hälsar välkommen.

10.15 FÅR – the Future 
Kate Isenberg Larsson presenterar det ideellt arrangerade 
och drivna evenemanget Fårfesten som engagerar många 
lokala föreningar och kyrkor i Kil.

10.45 Offentligheten och tilliten till civilsamhället
Lars Trägårdh föreläser om sin forskning kring civilsam-
hällets roll för tillit och integration.

11.25 Om att skapa en participatorisk verksamhet
Bertil Björk berättar om både lyckade och mindre lyckade 
drag i att bli en sant participatorisk verksamhet och kultur.

12.00 Lunch
NFH bjuder på en enklare lunch. 

13.00 Förutsättningar för samarbeten 
Katti Hoflin och Sofia Lubian berättar hur den nya kultur-
strategin inom Västra Götalandsregionen skapar förutsätt-
ningar för samarbeten mellan det professionella, det fria, 
ideella och civila kulturlivet

13.20 Romskt hantverk igår, idag, imorgon
Erland Kaldaras berättar om arbetet med att synliggöra 
romskt hantverk och utveckla möjligheter för unga att ta 
plats i ett utövande av nutida romskt hantverk.

14.00 Strategisk slöjd
Helena Hansson pratar om hur slöjden kan arbeta strate-
giskt med stöd i Barnkonventionen och Agenda 2030.

14.30 Sammanfattning, avslutning och kaffemingel

Medverkande
Kate Isenberg Larsson ordförande i FÅReningen som årli-
gen genomför Fårfest i Kil, en fest då fårets alla fantastiska 
egenskaper firas. Tema för nästa år är FÅR – the Future!
Lars Trägårdh professor i historia, knuten till Ersta Sköndal 
Högskola. Leder ett större forskningsprogram kring den 
sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. 
Bertil Björk journalist och mediaentreprenör med kultur- och 
samhällsfrågor i fokus. Verksamhetsledare för STPLN i Mal-
mö och nytillträdd ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Erland Kaldaras nationell utvecklare för romskt hantverk 
vid Romskt kulturcenter i Malmö, projektledare och initativ-
tagare till projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon och 
utställningen Romska smycken.
Katti Hoflin kulturchef och Sofia Lubian regionutvecklare 
kultur inom Västra Götalandsregionen. Regionen har skrivit 
en ny kulturplan som slås samman med den nya kulturstrate-
gin 2020 – 2023.
Helena Hansson universitetsadjunkt vid HDK, Göteborgs 
universitet. Forskar kring begreppet frugal innovation, dvs att 
använda resurser på ett sparsamt och innovativt sätt.
Dagens moderator är Gunilla Kindstrand kulturjournalist.

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) är en statlig myndighet 
under Kulturdepartementet. NFH stärker hemslöjden i hela 
Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med 
såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. En viktig del 
av arbetet är information, utbildning och samordning för ett 
60-tal hemslöjdskonsulenter, som arbetar regionalt eller som 
rikskonsulenter inom olika specialområden.

Anmälan via länk senast 13 november. 
Seminariet är kostnadsfritt och har ett begränsat antal platser. 

Välkomna!

KUNSKAPSSEMINARIUM 2019 -
ATT SYNLIGGÖRA DELTAGARKULTUR

Datum och tid:  Ons den 20 nov 2019, kl 10-15

Plats:    Nämnden för hemslöjdsfrågor
   Västgötagatan 5, Stockholm

Seminariet vill lyfta slöjd som deltagarkultur men också frågor kring 
hur kultur organiseras och skulle kunna organiseras samt vad det 
betyder för kulturområdet och det omgivande samhället.

https://magnetevent.se/Event/kunskapsseminarium-2019-33126/

