Välkommen att medverka
i kulturdagar om publik och kultur!
Mittnordiska kulturdagarna 2019 med arbetsrubriken Reaching Out – publikutveckling i utveckling
ordnas 20–22 november 2019 i Jakobstad, Österbotten. Arrangörerna önskar sammanföra kulturaktörer från alla kulturformer till ett gemensamt seminarium om kommunikationen mellan
kultur och publik.
Vi söker nu presentatörer som med föreläsningar, presentationer, workshops, föreställningar
med pedagogiskt material eller i annat format vill medverka i programmet.
Temat publikutveckling kan öppnas upp med presentationer om till exempel
– erfarenheter från arbete med att stärka den ömsesidiga kommunikationen mellan kultur och publik
– kulturprojekt som involverat publiken i den kreativa processen
– pedagogiskt arbete för att fostra en ny generation kulturpublik
– forskning, rapporter och utredningar om kulturens publik
– annat som den som ger förslaget anser passar in som presentation i detta sammanhang.
Vi är måna om att i programmet kunna inkludera presentationer från alla kulturområden, från hela
det mittnordiska området. Alla förslag är välkomna – också de oväntade! – men planeringsgruppen kan
behöva göra ett urval, eftersom programtiden är begränsad.
Föredragen ska hållas på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Välkommen att lämna ett förslag!
Inkludera följande uppgifter i ditt förslag:
1) förslag till presentationens rubrik
2) en beskrivning av presentationen (högst 300 ord)
3) namn och kontaktuppgifter till den som ska hålla presentationen.
Föreslår du någon annan än dig själv, ber vi dig försäkra dig om presentatörens samtycke. De som
inbjuds som presentatörer bjuds på resa, mat och logi, dock inte arvode för presentationen.
Skicka in ditt förslag senast 15.1.2019 per e-post till kulturdagar@kulturosterbotten.fi!
För närmare information vänligen kontakta kulturchef Ann-Maj Björkell-Holm,
e-post ann-maj.bjorkell-holm@kulturosterbotten.fi, tfn +358 44 750 3150.

Mittnordiska kulturdagarna 2019 ordnas av KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur,
i samarbete med staden Jakobstad, Yrkeshögskolan Novia, Österbottens förbund m.fl.
Seminariet hålls parallellt med kammarmusikfestivalen RUSK.
Mittnordiska kulturdagarna arrangeras i samarbete med Mittnordiska kulturarbetsgruppen på uppdrag av Mittnordenkommittén.
Mittnordensamarbetet utgår ifrån ett öst-västligt perspektiv och vill stärka den nordiska gemenskapen.
Det mittnordiska kultursamarbetet vill främja kultur som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling,
bl.a. genom att främja utbyte och samarbete inom konst- och kulturlivet och de kreativa näringarna.
Mittnordiska kulturdagarna ordnas årligen sedan år 1984.

