
Fredag den 16 mars 2018
9.30 – 16.00
Havremagasinet, Norrbottensvägen 18 i Boden.

Välkommen till

Kulturkonferens 2018
Kulturen och samhällsbygget

Anmälan 
Anmäl dig på www.norrbottenskommuner.se 
senast 1 mars 2018. Anmälan är bindande 
efter anmälningstidens utgång, men platsen 
kan överlåtas till annan deltagare. 

Anmäl dig redan nu, det finns endast ett 
begränsat antal platser.

Det här är en personlig inbjudan till dig.
Program och övrig information hittar du på 
www.norrbotten.se/kulturkonferens

Frågor om anmälan
Marie Malkan
Norrbottens Kommuner
0920-20 54 08
marie.malkan@kfbd.se

Under årets Kulturkonferens kommer du få kunskaper om kulturen som samhällsbyggare, en 

presentation av den nya Kulturplanen, en föreläsning av ArkDes som är Sveriges nationella 

centrum för arkitektur och design, lyssna på en av Norrbottens fristadskonstnärer, musikern 

Cris Gera och mycket mer. Konferensen håller till i kreativ miljö på länskonsthallen Havremaga-

sinet i Boden, där du även kommer få en visning av utställningen Territories.

Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Mer information om programmet, se nästa sida.

http://www.norrbottenskommuner.se
http://www.norrbotten.se/kulturkonferens


09:30 – 10.00 Fika 

10.00 – 11.45 Inledning
 Maria Stenberg (s), regionstyrelsen ordförande vid Region Norrbotten.  
 Inge Andersson (s), kommunstyrelsens ordförande, Boden.

Kulturen som samhällsbyggare
Ida Karkiainen (s), ledamot i riksdagens Kulturutskott.  
Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Presentation av Norrbottens nya Kulturplan 2018–2021
Kristina Nilsson, Kulturchef på Region Norrbotten

11.45 – 12.45 Lunch

13.00 – 16.00 Kieran Long, överintendent, ArkDes
ArkDes uppdrag är att öka kunskapen och driva debatt om hur 
arkitektur och design påverkar våra liv. Läs mer om ArkDes här. 

Kulturens roll i lokalsamhället
Peter Waara (s), kommunstyrelsens ordförande, Haparanda kommun, 
ger exempel på hur de jobbar med kultur i kommunen. 
Hanna Harila, Region Norrbotten, om kultur och hälsa.
Lennart Lantto och Conny Persson, Kiruna kommun, om kommunens 
arbete med kultur i samhällsomvandlingens tid.  
Per Lenndin, Piteå kommun, om hur de arbetar med 
fristadskonstnärer.
Cris Gera, fristadsmusiker i Piteå från Zimbabwe, berättar om sin resa 
och spelar musik.

Panelsamtal
Panelen består av Maria Stenberg (s), regionstyrelsens ordförande,  
Ida Karkianen (s), ledamot i riksdagens Kulturutskott,  
Glenn Berggård (v), vice ordförande i regionstyrelsen, med flera.

Program

Frågor om programmet
Annette Kohkoinen
Region Norrbotten
0920-28 42 59
annette.kohkoinen@norrbotten.se

 

https://arkdes.se/om-arkdes/

