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Norsk kulturforums landskonferanse 2010:

Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv
24.-26. oktober arrangerer Norsk kulturforum nordisk seminar og landskonferanse på Voksenåsen.
Fokus på seminaret og konferansen er lokal kulturutvikling i et nordisk perspektiv.
- Norsk kulturforum fikk i 2009 støtte fra Nordisk Kulturfond til et forprosjekt for kartlegging av behov
og interessen for samarbeid mellom aktører i Norden som jobber med lokal kulturpolitikk og lokalt
kulturliv. Det var gjennomgående stor interesse for tema som regionalisering, kulturledelse, kultur og
næring, kultur og helse og kulturpolitikk for barn og unge. Prosjektet har preget arbeidet med årets
seminar og landskonferanse. Vi har hentet flere av foredragsholderne fra de øvrige nordiske landene,
forteller Jorunn Bøe, leder i Norsk kulturforum.
Seminar 24. oktober: kulturforskning i sentrum
På seminaret 24. oktober kommer representanter for de nordiske landene som jobber med
tilrettelegging for bla lokal kulturutvikling i eget land, og som samtidig har interesse for nordisk
samarbeid og kunnskapsutveksling. På dette seminaret presenteres en utredning om faktiske
kulturpolitiske utfordringer i nasjonal og lokal kulturutvikling i de nordiske landene.
Les mer om seminaret her.
Her finner du en presentasjon av foredragsholderne under seminaret.
Landskonferanse 25.-26. oktober
Programmet mandag viderefører debattene fra søndag og ser på noen overordnede tema knyttet til
nordisk samarbeid, kulturpolitiske utfordringer i Norden og tanker om livskvalitet, morgendagens
kulturfaglige og kulturpolitiske utfordringer mm. Programmet tirsdag er lagt opp rundt fire seminar
der vi tar opp noen av temaene fra det nordiske forprosjektet; kulturpolitikk for barn og unge,
kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring.
Kulturpolitikk for barn og unge: Hvilke utfordringene har vi i arbeidet med å lage en helhetlig
kulturpolitikk for barn og unge, der alle skal ha mulighet for egenaktivitet og gode kulturopplevelser?
Alle kommuner har tilbud til barn og unge, men forskjellene i tilbudene er store. Under seminaret
presenterer Norsk kulturforum heftet ”Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge”.
Dette er et hefte om aktørene i det lokale kulturlivet, hvem som tilbyr hva, eksisterende samarbeid
og nettverk etc. og er ment som en inspirasjon for kommunene og det kulturpolitiske arbeidet rettet
mot barn og unge.
- Vi ønsker å bidra til en ny debatt om behovet for mer helhetstenkning og langsiktig planlegging på
dette området. For å få til denne debatten trengs det mer kunnskap om hva som skjer, hvordan det
tenkes og hvilke utfordringer som finnes, avslutter Bøe.
Les mer om konferansen her.
Her finner du en presentasjon av foredragsholderne under konferansen
Kontaktinformasjon: Jorunn Bøe – leder, telefon 900 46 392
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