Kreativa krafter i Sjuhärad
Det finns massor av kreativitet och kulturell kunskap i Sjuhärad. Vi vill synliggöra denna kraft under
en dag. För dig är det en möjlighet att möta andra kreativa eldsjälar, projektledare, kulturarbetare,
kulturadministratörer, studieförbund och föreningar. Det är ett forum för att diskutera idéer,
utveckla tankar och få stöd i den fortsatta processen.
Tio olika kulturprojekt får möjlighet att under tio minuter var presentera sig för att inspirera andra,
skapa nätverk och kontakter. Använd den presentationsform som passar er – bild, ljud, kreativt
berättande, dans, film etc. Vill ni presentera ert projekt eller er idé under 10 minuter? Skicka in ditt
förslag till presentation senast den 20 september till anna.laang@borasregionen.se. Vi kommer att göra
ett urval för att det ska bli en bra spridning på teman.
Dagen kommer även innehålla cafésamtal för erfarenhetsutbyte och nätverkande. På plats finns
också Boråsregionen kommunalförbunds kulturstrateg, kulturchefer i kommunerna och konsulenter
från Kultur i Väst.

Tid: torsdag den 11 oktober 2018, kl. 9-16.30
Plats: Borås nya kulturskola Simonsland, Skaraborgsvägen 1B.
Det är kostnadsfritt att delta.

Program
09.00 – 09.30 Mingel och macka
09.30 – 10.30 Presentationer av 5 olika kulturprojekt från Sjuhärad
10.30 – 11.00 Paus med kaffe/frukt
11.00 – 12.00 Presentationer av 5 olika kulturprojekt från Sjuhärad
12.00 – 13.15 Lunch på egen hand
13.15 – 14.45 Cafésamtal i grupper
15.00 – 16.00 Inspirationsföreläsning med Erik Rören, konstnärlig ledare på Art Lab Gnesta – ett
självorganiserat initiativ och en plats för experimentella kopplingar mellan konst och
samhälle.
16.00 – 16.30 Summering av dagen

Varmt välkomna!

Under eftermiddagen blir det cafésamtal i grupper.
1 Casha in
Pengar och resurser på olika sätt – kunskapsdelning och inspiration. Här samtalar vi om och delar
erfarenheter av till exempel crowd funding, kooperativt ägande, sponsring, fonder, stipendier.
2 Arrangera mera
Här samtalar vi om och delar erfarenheter av vad du behöver göra för att din utställning, konsert,
kurs, workshop, föreställning m.m. ska bli ett lyckat och välbesökt arrangemang!
3 Digga digitalt
Här samtalar vi om och delar erfarenheter av möjligheter med digitala medier, kanaler och
nya tekniker till exempel poddar, streaming, VR, 3D-printing.
4 Nya vänner – nya uttryck
För dig som vill hitta samarbets- och samtalspartner inom andra konstarter för gemensamma projekt
och nya uttryck.
5 Från kommun till kommun
För dig som arbetar i och med kommuner, här kan du hitta en kompiskommun att dela resurser och
nätverk med.

Sista anmälningsdag är 2018-09-30. Ange om du har någon form av allergi. Mejla
anna.laang@borasregionen.se för att anmäla dig.

Varmt välkomna!
Dagen arrangeras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Kultur i Väst och Boråsregionens
kulturnätverk.

