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Nye konferansar hausten 2016
Samandrag
Kulltur- og idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune ønskjer velkomen til den 41. kultur- og
drettskonferansen i Hordaland, på Bergen kongressenter, Scandic Bergen City: PREMISS: Kultur?.
http://www.hordaland.no/nn-NO/kalender/Kulturkonferansen/.
Kven set premissa i kulturpolitikken? Europa er prega av store utfordringar knytt til økonomi, migrasjon og
verdiar. Kva betyr dette for kulturpolitikken? Kva betyr det for VÅR kulturpolitikk? Korleis vert premissa lagt?
Kven skapar innhaldet? Kven blir med? Etter å ha retta blikket mot dei store utfordringane i Europa, set vi
søkelyset på økonomi og finansiering, på makt og på demokrati og deltaking.
Særskilt sesjon 3, etter lunsj, ser ut til å vere aktuell for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:
13.30 - 14.40 Sesjon 3: Sosial breidde i kulturen. Å vere med: Bredde og deltaking. Bygger vi bruer eller
murar? Møteleiar: Geir Kjell Andersland, medlem i Utval for kultur, idrett og regional utvikling
 Asle Toje, utanrikspolitisk forskar, forskingsdirektør og kommentator
 Øyvind Strømmen Journalist, historikar og forfattar
 Per Tøien, Leiar av idrettspolitisk avdeling, Norges Idrettsforbund
 Dialog med salen
Bindande påmelding innan 24. oktober 2016. Pris kr 800.- (Konferanseavgift og dagpakke).
Arbeidsutvalet til rådet har vedteke å opne konferansen for dei av rådet sine medlemar som ønskjer å delta.
For andre år på rad inviterer Norske Konsertarrangører saman med Norske Festivaler til fagseminar som
ein del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge(TKN). Målet med TKN er å gjere kulturarrangement betre
tilgjengelig for menneske med nedsett funksjonsevne. Fagseminaret skal vere ein møtestad mellom
kulturarrangørar, brukarorganisasjonar, politikarar, kulturarbeidarar og andre som samarbeider med
kultursektoren. Gjennom god samhandling er det tru på at kultursektorene kan bli enda betre på likestilling
og inkludering gjennom å gjøre ein kvar kulturarena tilgjengeleg.
Fagseminaret vert heldt 25. november på Vulkan Arena i Oslo. Påmeldingsfrist er 15. november og pris er
750 kr per person. Her er link til programmet: http://www.tilgjengelighet.konsertarrangor.no/.
Arbeidsutvalet til rådet har vedteke å opne for at dei av rådet sine medlemar som ønskjer å delta kan melde
sin interesse. To medlemar kan representere rådet på dette fagseminaret.
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Forslag til vedtak
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vil delta med slike medlemar på konferansane:
1.
2.

Fylkeskulturkonferansen: …………………………………………………………………………………
Tilgjengelighet Kultur-Norge – gode kulturopplevelser for alle: ………………………………………

Bertil Søfteland
leiar fylkessekretariatet

Ingeborg Borgen Takle
rådgjevar
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