SKÅNES MODERNA
KULTURARV 10 maj 2016
Vårmöte
Välkommen till inspirerande föredrag om samarbetsprojekt på temat Skånes
moderna kulturarv, dessutom kommer tre forskare belysa frågor om Folkbildning och kunskap samt presentera erfarenheter från ett samarbete mellan
Nordiska museet och Uppsala universitet.

Program 10 maj 2016
1245–1315

Registrering

1315 		

Inledning Anki Dahlin, museichef Kulturen i Lund

1320–1330

Skånes moderna och MuFo, en resumé och presentation av dagen Henrik Borg, stadsantikvarie Lund.

		

1330–1400
Soppkök Malmö. Malmö folkhögskola presenterar hur
		
de arbetat med Skånes moderna kulturarv – tema köket.
		Christian Koponen Wikström, lärare Malmö Folkhög		skola och Elin Mattson, student.
1400–1430
Norra Grängesberg i Malmö. Andreas Nilsson, fotograf,
		
Malmö museer och Linus Eriksson, lärare Malmö
		folkhögskola.
1430–1500

Kaffepaus

1500–1540
Köket. Projekt från Uppsala UU-Nordiska museet,
		Jenny Lee, fil dr. forskare vid Ekonomisk-historiska
		
institutionen, Uppsala universitet. Ulrika Thorell, fil dr.
		
forskare och intendent vid Nordiska museet, Stockholm.
1540–1620

Om folkbildning och kunskap, Bernt Gustavsson,
		författare och professor i pedagogisk filosofi på NTNU,
		
Norges tekniskt-naturvetenskapliga universitet i
		Trondheim.

1620–1630
Hemsidan presenteras av Lasse Hörnäs, informatör
		Regionmuseet Kristianstad.
1630–1700
Avslutning, summering, diskussion om kommande
		projekt.
Plats: Auditoriet, Kulturen i Lund, huvudentrén, Tegnérsplatsen, 223 50 Lund
Anmälan: Bindande anmälan görs till bokning@kulturen.com senast 29/4.
Ange eventuell allergi/specialkost. Ange ”Skånes Moderna” samt deltagarens namn och institution. Om flera deltagare och/eller institutioner,
ange samtliga deltagare på anmälan. Antalet deltagare är begränsat till
100 personer.
forts. >

Samarbetsprojektet
Skånes moderna
kulturarv
Mellan 2010 och 2013 genomfördes projektet Ur besökarens perspektiv
för att skapa ett fördjupat och långsiktigt samarbete mellan de regionala
museerna, Kulturen, Malmö museer och Regionmuseet i Kristianstad,
och folkbildningen i Skåne (studieförbunden och folkhögskolorna). Syftet
är ett ökat deltagande i kulturlivet och ökad samverkan mellan kultur och
andra samhällsområden. Under namnet MUFO (Folkbildning och Museer
i samverkan) fortsätter samarbetet. Projektet Skånes moderna kulturarv
syftar till att:

. stödja medborgerligt engagemang att delta i samhällsdebatt och påverka samhällets framtida utveckling

. bredda synen på kulturarv för att inkludera nya grupper i
kulturarvsdiskussionerna

. samla kunskap om Skånes moderna kulturarv
. anlägga såväl ett historiskt perspektiv som ett framtidsperspektiv

. vidareutveckla metoderna för samverkan mellan de
regionala resurserna inom museer och folkbildning

18 mars 2015 genomfördes en inspirationsdag på Kulturen med föreläsare som beskrev det moderna samhällets ur ett kulturarvsperspektiv,
föredragen filmades och manus ligger på vår hemsida. Efter varje föredrag lämnade deltagarna reflektioner och förslag till teman för samarbetsprojekt och dokumentationer med anknytning till föredraget. Under en
workshop 2 november 2015 på Malmö Folkhögskola arbetade vi vidare
med de teman som vaskats fram under mars. Av detta har två projekt sjösatts: Köket (Malmö folkhögskola, Lunds universitet och Kulturen i Lund)
samt Norra Grängesbergsgatan (Malmö folkhögskola, Malmö museer,
Malmö stad, NBV, Kulturen i Lund, ABF, lokala fastighetsägare och företagare). http://skanesmoderna.se/

FOTON: Andreas Nilsson, Malmö museer och Viveca Ohlsson, Kulturen.

