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Kreativa Kraftfält Fyrbodal – kulturen som tillväxtfaktor

Var i Fyrbodal sprakar det mest?
Välkommen till kick-out 14 juni!
Äntligen kan vi presentera resultaten av studien Kreativa Kraftfält Fyrbodal som ska visa oss
vårt områdes kreativa kraftfält.
Det finns ett tydligt samband mellan kultur, kreativitet och innovationskraft. Det gäller inte
bara de kreativa näringarna utan också i de branscher som vi inte traditionellt sett uppfattar
som kreativa. Med detta som bakgrund har Fyrbodal under ett år utfört en kartläggning av
områdets kreativa kraftfält.
Med stöd i forskning har Christer Gustafsson, professor vid Konstvetenskapliga institutionen,
Kulturvård, Uppsala universitet, arbetat med detta. Med hjälp av kartläggning och algoritmer
kan vi se både nuläge och förutsägningar av framtiden.
På denna kick-out presenteras resultaten och metoden. Representanter från olika delar av
Fyrbodal diskuterar och analyserar.

Datum och tid
14 juni kl 9-15
Plats
Bohusläns museum, Uddevalla
Program
9.00
Registrering med kaffe och macka
9.30 -11.45
Välkommen!
Martin Carling, ordförande direktionen, Fyrbodals kommunalförbund
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Varför är det viktigt med ett projekt som Kreativa Kraftfält?
Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen
Tre perspektiv på kulturens nya roll för tillväxt
Majsan Ågren, VD Bohusgården, Rudolf Antoni, tf VD Fastighetsägarna, och Pål Svensson,
skulptör
Presentation av rapport
Christer Gustafsson, professor, Uppsala universitet och Guido Ferilli, IULM-universitetet i
Milano samt Massimo Buscema, forskningsinstitutet Semeion i Rom.
11.45 -12.45
Lunch på egen hand
12.45 - 15.00
Vad innebär Kreativa kraftfält för Fyrbodal?
Pier Luigi Sacco, professor IULM universitet i Milano och David Karlsson samtalar
Gruppdiskussioner - Reflektioner, möjligheter och utmaningar. Kommunvisa
gruppdiskussioner.
Redovisning av gruppdiskussionerna
Vad händer nu?
Anna-Lena Heydar, Ordförande Beredningen Samhällsutveckling
Kaffe serveras under eftermiddagen.
Moderator
Ulrica Wallin, enhetschef Kultur Uddevalla kommun.

www.fyrbodal.se/kkf
Välkomna! /Beredningen Samhällsutveckling Kultur

För mer information kontakta
Marianna Andersson, ansvarig tjänsteman för Beredningen Kultur
Telefon: 0522-44 08 61 E-post: marianna.andersson@fyrbodal.se
Pressbild på Marianna Andersson finns på www.fyrbodal.se/pressbilder

