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Anette H elgesson 

AnnaEhn 

Stina Wollter Stina Oscarson 

Moderator: 
Andrea Reuter 

11.00 Registrering 

11.45 Lunch på Uppsala Konsert & Kongress 

13.00 Välkommen! 
Anna Söderbäck, kultmdirektör Region Uppsala, inviger Kulturting 2017. 

13.15 Resten av Sverige 
Att förstå geografiska, sociala och kulturella skillnader mellan stad och 
land har aldrig varit viktigare än nu. Befolkningsdensiteten är minsta 
gemensamma nämnare när det handlar om att till exempel förstå väljar
nas beteende i USA- och Brexit-valen, eller för att förstå hur 
värderingarna i Sverige förändras och hur vi bättre kan hålla ihop vårt 
land. Kultur är en liteLt avgöramdl.e fakt@r i det arbetet. Po Tidholm är 
journalist och fö1Jatta1.1e. 

14.00 Tillit, lek och samvetkan - iVerktyg för hållbar utveckling 
Hur ökar vi v-år förmåga att vai:a i forändFing för att kunna möta de 
utmaningar vi står inför? Hl!lr kari vi skapa organisationer som bygger på 
tillit, skapande och gränsöverskridande samverkan? Stina Balkfors är 
social entreprenör med kreativitet och skapande som verktyg. 

14.30 Fika 

14.50 FörsvinnaHur? 
Dansgruppen Svärmen (qmda Adami, Ulrika ~~rg, Dan Johansson 
Tilman O'Donell, Maria Olnman och Rasmus 01me) framför ett 
röFelsebaserat koreografiskt perspektiv som applieeras på den plats däir 
verket framförs. 

1 SJ S Fyra parallella sessioner 
• Tillit och samverkan - i det nya finns framtidens lösningar 

Upptäck nya verktyg för samverkan i en workshop med Tillitsverket. 
• Spel som kultur 

Barn och unga är gamei:s i låmgt högre utsträckning än de är utövare 
av mer etablerade kw.lturformer. Trots detta ä,r spel som k0nst- och 
kulturform fonfarande relativt osynligt i den offentliga kulturens 
struktmer. l"resen,taoion 0 0.ht r6rågestuind med Annika Waern, professor 
i människa- datorinneraki~ion, Uppsala Universitet. 

• Jag trodde inte jag kunde läsa svenska böcker 
En presentation av Jalla tillsammans! - en interkulturell och digital 
bokcirkel. Presentation och frågestund med Anette Helgesson, 
bibliotekarie, Ovanåkers kommun. 

• Den 8 Mars - En konstvandring med kvinnliga konstnärer 
i centrum 
En vandring i Uppsala centrum till konstnärliga gestaltningar av 
kvinnliga konstnärer med Am1a Ehn, intendent för offentlig konst. 

16.30 Stina möter Stina 
Konstnären och radioprofilen Stina Wollter möter regissören och 
skribenten Stina Oscarson i ett samtal om konst, kl!lltur & motstånd. 

18.30 Mingel & middag med underhållning på UKK 



09.00 Välkommen till en ny dag! 

09.10 Om kulturens mätbarhet 
Lars Strannegård, professor och rektor på Handelshögskolan 

10.00 Her Self 
Ett samtal om kortfilmen med skaparna Maud Karlsson och Martin Lima 
De Paria. Kvinnan i porträttet upptäcker förvånat att hon är betraktad. 
Först smickrad, vill hon fjädra sig för betraktaren men förlorar sig själv i 
processen. Ett verk om komplexiteten av att vara sedd eller betraktad, om 
självbilder, om att fastna i självpåtagna roller och om det subtila valet av 
att stanna inom vår ram. 

10.30 Filea och möjlighet att titta på Her Self 

11.00 Heliga Kvalitetshegrepp VS en dynamisk kulturscen - exemplet poesi 
Den offentliga kulturen präglas i hög grad av etablerade estetiska 
preferenser medan kulturen sjäilv består av en mångfald av uttryck. Vilka 
konsekvenser får detta? Hur skulle det kunna se ut istället? Prat och upp
läsning med poeterna Daniel Boy.aciogfo och lman Talabani. 

11.40 Kultur är livsvilctigt, övei:allt! 
Niclas Malmli>erg (MP) Ger det inte mest nytta för pengarna att prioritera 
kulturverksamhet i de större städerna, där flest människor kan ta del av 
verksamheten? Är det inte ett hot mot kvaliteten att smeta ut resurser på 
en mångfald av mindre aktörer? 

12.00 Fäholand- en konsertvariant! 
Feministisk och antinationalistisk folkmusik med duon Sara & Samantha, 
som för fol'kmusiken in i ett sam.manh.ang där <ler.i traditionellt sett inte 
rör sig. 

12.45 Avslutning och överlämning till Kulturting 2018 

13.00 Lunch på Uppsala Konsert & Kongress 

14.00 Finsk offentlig konst i centrum 
En till chans att gå konstvandring med. Anna Ehn efter Kulturtingets slut. 
En vand.ring med inriktning på liinsk konsn och. hl!l,r ansvaret med att lyfta 
den finskspråkiga minoriteten tas tiVlvara i offentlig konst. 

Torsdagen den 9 mars 

Lars Stmnnegård 

Maud Karlsson & Martin Lima 
DeFaria 

Daniel Boyacioglu 

Niclas Malmberg 

Sam & Samantha 

Il Följ oss gärna på facebook! www.facebook.com/kulturting 



Anmälan Kulturting 
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, 753 31 Uppsala. www.ukk.se 
Dag: 8-9 mars 2017 
Registrering: 11.00-11.45 
Deltagaravgift: 1 900 kr t.o.m. 31 januari, därefter 2 300 kr fram till sista anmälningsdamm 28 februari 
Anmälan via: www.regionuppsala.se/kulturting/ anmalan 

• Luncher, fika och trerätters-middag ingår i avgiften (om du inte önskar delta i middagen 8 mars, ange det i anmälningsformuläret 

så drar vi av 300 kr från fakturan) • Alla priser är exklusive moms och faktureras • Anmälan är bindande 

Hotell 
Ett antal enkelrum är reserverade för Kulturting 2017 hos hotellen nedan. 

Elite Hotel Academia 
990 SEK/ natt 
Bokas med koden "Kulturtinget 2017" 
Epost: konferens.academia@elite.se 
Tel: 0771-788 789 
Adress: Bäverns gränd 17 

Radisson Blu 
1 590 SEK/natt 

Scandic Uplandia 

1 250 SEK/natt 
Bokas med koden "Kulturtinget 2017" 
Tel: 018-495 26 13 
Epost: uplandia@scandichotels.com 
Adress: Dragarbrunnsgatan 32 

Best Western Hotel Svava 
1 450 SEK/natt 

Bokas med koden "Kulturtinget 2017" samt koden "2039788" 
Tel: 018-474 79 10 

Bokas med Koden "Kulturtinget 2017" samt koden "17977 4" 
Tel: 018-13 00 30 

Epost: reservations.uppsala@radissonblu.com 
Adress: Stationsgatan 4 

Epost: info@hotelsvava.se 
Adress: Bangårdsgatan 24 

www.regionuppsala.se/kulturting 
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