PROGRAM

NFH ÅRSKONFERENS 2017
4-6 april 2017, Elite Stora Hotellet, Jönköping

KULTURARV - KUNSKAP, SAMHÄLLSNYTTA
OCH DELTAGANDE
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFH, årliga konferens är en mötesplats för alla
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige. Årets konferens
är ett samarbete mellan NFH och Region Jönköpings län.

NFH ÅRSKONFERENS 2017
KULTURARV - KUNSKAP, SAMHÄLLSNYTTA OCH
DELTAGANDE
4-6 april 2017, Elite Stora Hotellet, Jönköping

Program - tisdagen den 4 april
12.00

Lunch

13.00

Väkommen!

Friedrike Roedenbeck, NFH
Kulturskoleutredningen

Marie Fagerlind

Beviljade projekt 2017

Heléne Wallin, NFH
14.30

Kaffe

15.00

HANDMADE/Nordisk kulturfond

Benny Marcel och Nina Leppänen

Det liknar - erfarenheter från slöjdutbyte

Nina Bäckman
Gränslös slöjd

Carina Olsson
Flyga drake

Kalle Forss

Slöjdkoordinator

Elin Thomasson
16.3018.00

Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenters
årsmöte

18.30

Gemensam middag

Nätverksmöte för regional
utveckling - hemslöjd
NFH har genom nära kontakt med hemslöjdskonsulenterna och deras huvudmän ett nätverk som sträcker sig
över hela Sverige. Konsulenterna finns hos olika typer av
huvudmän och är organiserade på olika sätt; vissa inom
civilsamhället, andra inom länsmuseer och ytterligare
andra hos regioner. NFH har även nära kontakt med
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och deras
nätverk av hemslöjdsföreningar vilket bidrar med föreningslivets perspektiv.

Medverkande
Benny Marcel, direktör, och Nina Leppänen, seniorrådgivare, för Nordiska kulturfonden
www.nordiskkulturfond.org
Nina Bäckman, barn- och ungdomskonsulent Östergötlands läns hemslöjdsförening
www.hemslojdeniostergotland.se
Carina Olsson, hemslöjdskonsulent Region Värmland
www.regionvarmland.se/kultur/slojd
Kalle Forss, hemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund www.hemslojdeniskane.se
Elin Thomasson, slöjdkoordinator KulturUngdom
www.kulturungdom.se
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.

NFH ÅRSKONFERENS 2017
KULTURARV - KUNSKAP, SAMHÄLLSNYTTA OCH
DELTAGANDE
4-6 april 2017, Elite Stora Hotellet, Jönköping

Program - onsdagen den 5 april
09.00

10.00

10.30
11.00

Samhällsvärdet av hantverksdriven
kunskap

Bi Puranen

Härifrån till verkligheten

Region Jönköpings län
Niclas Flink
Eva Landén
Kaffe

Härifrån till verkligheten

Region Jönköpings län
Erik Lindfelt
Jan Carleklev
Jörgen Lindvall
Pratik Vithlani
Tina Ehn
12.30

Lunch

13.30

Romskt hantverk, igår, idag, imorgon

14.30
15.30
16.00

18.00
18.30

Erland Kaldaras

Feministisk research i duodji

Sofia Ricklund Lidgren
Kaffe

Genusmedveten och inkluderande
bildkommunikation

Tomas Gunnarsson
Avslutning

Gemensam middag

Kulturarv - kunskap, samhällsnytta och deltagande
En dag om slöjd och hantverksdriven kunskap i en global
samhällskontext. Vi får ny kunskap om normer och strukturer, vi arbetar med att omsätta kunskapen i vår verksamhet och bidrar på så sätt till vidgat deltagande.

Medverkande
Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey,
docent i ekonomisk historia och forskare vid Institutet för
framtidsstudier, är engagerad i frågor om samhällets kunskapsutveckling. Hon har tidigare varit styrelseledamot i
Konstfacks styrelse.
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form. Enheten kultur
och utveckling är huvudman för länets utvecklare inom
hemslöjd.
Niclas Flink - utvecklare hemslöjd
Eva Landén - utvecklare hemslöjd
Erik Lindfelt - Journalist
Jan Carleklev - experience designer
Jörgen Lindvall - kulturchef, region Jönköpings län
Pratik Vithlanhi - ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor
Tina Ehn - orförande i Nämnden för hemslöjdsfrågor
Erland Kaldaras, ordförande i Romska ungdomsförbundet och ledamot i kommissionen mot antiziganism.
Romska kulturcentret i Malmö är Sveriges enda romska
kulturinstitution som verkar för att främja och bevara
romsk kultur och historia.
Sofia Ricklund Lidgren skapar konsthantverk som
handlar om normstrukturer runt den samiska hantverkstraditionen duodji. Sofia fick projektbidrag från NFH
2016.
Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen,
bloggar och föreläser om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys. I sin föreläsning kommer han att prata om
hur idéer om kön skapas i bilder, och hur könsstereotyper
i media, reklam och konst begränsar och blockerar vår
fantasi om vilka vi kan vara.

NFH ÅRSKONFERENS 2017
KULTURARV - KUNSKAP, SAMHÄLLSNYTTA OCH
DELTAGANDE
4-6 april 2017, Elite Stora Hotellet, Jönköping

Immateriellt kulturarv gamla kunskaper på nytt sätt

Program - torsdagen den 6 april
8.30

Ullialt og Vev vel

En dag om att ta till vara gamla kunskaper i utvecklingen
av det nya, också en dag om att med hjälp av ny teknik
åskådliggöra kulturarv. Vi diskuterar synliggörande av
slöjd och hantverk och civilsamhället i framtiden.

Elin Gilde Garvin
9.30

Digital rekonstruktion i 3D

Gunnar Almevik
10.30

Kaffe

11.00

Hantverksupprop?

Medverkande

Friedrike Roedenbeck och
Gunnar Almevik
12.00

Omställning av organisationen och Do It
Together

Kerstin Andersson Åhlin
13.00

Lunch

Norges Husflidslag, är en intresseorganisation med
24 000 medlemmar. De nitton offentligt finansierade
husflidskonsulenterna har till uppgift att levandegöra traditionellt hantverk och representerar Norges Husflidslag i
fylkena. Elin Gilde Garvin är barn- och ungdomskoordinator inom Ung Husflid.
www.unghusflid.no
Gunnar Almevik universitetslektor vid Institutionen för
kulturvård, Göteborgs universitet. Driver just nu projektet
Visualiserad medeltida träbyggnadskultur.
www.sketchfab.com/almevik/models
Hemslöjden är en ideell organisation med ca 14 000
medlemmar och utvecklar hemslöjden genom att anordna kurser, utställningar och föreläsningar. Kerstin
Andersson Åhlin är verksamhetschef för Hemslöjden.

Västgötagatan 5

Box 4006

102 61 Stockholm

Växel +46 8 681 93 50

nfh@nfh.se

www.nfh.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med målet att främja hemslöjd.

