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11-12 mars Västerås

Onsdagen den 11 mars
Moderator: Johan Lunner
09.00 Registrering och fika
10.00 Invigning
Invigningen genomförs av Kulturlandstingsråd Lena Johansson (S)
Lena Johansson

10.20 PAUS-projektet, om läsfrämjande och idrott
Läscoach Johan Unenge om PAUS och Kristina Stenman om det Örebro-baserade
projektet Läsmatchen som är en del av en satsning för att få fler idrottande unga
att läsa böcker på sin fritid och engagera idrottsledare som läsande förebilder.
Länk: www.kulturradet.se/sv/Lasframjande/Idrott/
11.00 Cheerleading med Cobras

Kristina Stenman

11.15 Laddade ord och hur de tar sig in i svenskan
Anna Vogel, akademiforskare och lektor i svenska vid Stockholms Universitet,
om laddade ord. Anna har forskat om orden ”rom”, ”hbtq-person” och ”person
med funktionsnedsättning” och redogör för vilka maktfaktorer som spelade roll
när dessa kom in i svenskan.Länk: www.su.se/svefler/om-oss/kontakt/personalmedarbetare/personliga-hemsidor/vogel-anna
12.00 Lunch i Ovalen (ACC) med tillhörande underhållning

Anna Vogel

13.20 Språket som livgivare
En föreläsning av författaren Håkan Nesser som nått stor framgång genom bland
annat sina kriminalromaner om kommissarien Van Veeteren.
Länk: www.nesser.se
14.20 Fika

Håkan Nesser

14.50 Håkan Nesser och hiphop, hur hänger de ihop?
Moderator Johan Lunner intervjuar Fredrik Engström vid Västerås stad
som knyter an till föregående föreläsning då Engström använder Nessers litteratur
i sitt arbete med ungdomar kombinerat med deras intresse för hiphop-musik.
Länk: www.ostenaf.se/?page=biografi
15.15 Samiska och graffiti, två minoritetsspråk?
Daniel ”Ikaroz” Diaz, sveriges mest profilerade graffitimålare och Anders Östergren
från Samiska språkrådet, om deras samiska graffitiprojekt i Umeå och styrkan i att
kombinera dessa två (!) minoritetsspråk.

Fredrik Engström

18.00 Mingel på KRLSG2 (Läns- och Konstmuseet)
19.00 Middag på Konserthusterassen med tillhörande underhållning
Daniel ”Ikaroz” Diaz

Torsdagen den 12 mars
Moderator: Johan Lunner
08.30 Registrering och fika
09.00 Att improvisera med inlevelse
Ami Öhman, pedagogisk utvecklingsledare och föreläsare i projektet Berätta
Leka Läsa, om hur vi i vardagens möte med andra människor också bör använda
inlevelse och kunna improvisera i vårt språkande.
10.10 Visuell Makt
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack, serietecknare och
bokskapare. Föreläsningen handlar om hur vårt samhälle i extremt hög
utsträckning är visuell samtidigt som många av oss saknar kunskap och verktyg för
att avläsa de bilder vi möter.

Ami Öhman

Länk: www.joannarubindranger.com

11.20 Fika
11.40 Sociala medier och modern teknik som kommunikation
Joakim Thörne, tf rektor vid Distra Gymnasium i Stockholm tillika en av
Sveriges främsta pedagoger, om hur digitala verktyg och sociala medier skapar
ett öppet och innovativt språkrum i en klass med ensamkommande flyktingar
från hela världen.

Visuell makt

12.15 Lunch i Ovalen (ACC) med tillhörande underhållning
13.25 Punchlines, travestier och homonymer
Henry Bowers, den svenske mästaren i poetry slam om homonymer, punchlines,
travestier och andra ligvistiska företeelser i en interaktiv föreläsning som
kommer att förändra din idé om vad som kan anses vara bra eller dåligt för
språkinlärning.
14.15 Trendspaning- inblick och utblick
Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande, ger oss inblickar
i Kulturrådets strategiska arbete för läsfrämjande med exempel på spännande
projekt. Det blir även en internationell utblick, och en trendspaning över det
hetaste inom läsfrämjande just nu.
Länk: http://biblioteksbladet.se/2014/04/10/nina-frid-till-kulturradet/

Joakim Thörne

Henry Bowers

15.00 Avslutning: hur arbetar vi vidare, tillsammans?
15.30 Fika, mingel och hemfärd
(Observera att hålltiderna i programmet är ungefärliga samt att vi reserverar
oss för att ändringar i programmet kan inträffa. Om en ändring uppstår
meddelas detta via Kulturtingets Facebook samt hemsida: www.ltv.se/kulturting)
Följ oss gärna på Instagram (Kulturting) och hashtagga dina bilder med #kulturting2015

Nina Frid

Anmälan Kulturting
Plats: Aros Congress Center, Västerås, Munkgatan 7 - www.acc.se
Dag/Tid: 11-12 mars 2015.
Registrering: 09:00 - 10:00
Deltagaravgift: 2000 kr/ två dagar, 1500 kr/ en dag
Observera att kostnaden är 2500 kr/ två dagar och 2000 kr/ en dag
efter den 31/1 2015!
Anmälan via: www.ltv.se/kulturting
Sista anmälningsdag: 15 februari 2015.
* Luncher, fika och tvårätters-middag ingår i avgiften
* Anmälan efter sista anmälningsdag debiteras med 500 kr extra
* Alla priser är exklusive moms och faktureras
* Anmälan är bindande
När du fyllt i anmälan och klickat på skicka, får du en bekräftelse på skärmen.
Om inte bekräftelsen dyker upp på skärmen är det någon uppgift du inte fyllt i.
Hotell
Ett antal enkelrum är reserverade för Kulturting 2015 på hotellen nedan. Priserna gäller t o m
31/1 2015.
Best Western Hotel Esplanade
Bokning: 021 10 12 00, linda@acc.se Pris: 1049 kr inkl moms
First Hotel Plaza
Bokning: 021 10 12 00, reservations.plaza@firsthotels.se Pris: 1116 kr inkl moms
Övrigt
ACCs lokaler är Svanenmärkta och Kulturtinget i möjligaste mån anpassat efter Myndigheten
för delaktighet gällande möten och konferenser. Den rumsliga gestaltning ni möter under tinget
är framtagen av studenter vid Mälardalens högskola och dokumentation genom film utförs av
kursdeltagare vid Tärna Folkhögskola.
Vid frågor om anmälan eller arrangemanget:
Tony Lorenzi
tony.lorenzi@ltv.se
021-17 39 11

