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”Nyfikenhet och utforskande”. Vi använder historiska spår för att utforska  
vår plats i tiden och därmed skapa mening och tillhörighet. 

 + 

 

”Engagemang och samhälle”. Människors intresse och engagemang för närmiljön 
 kan bidra till samhällsutvecklingen och hjälpa oss att möta en komplex samtid.  

 = 

 

”Ingen äger kultur och kulturarv”. Alla oavsett bakgrund kan göra anspråk  
på det kulturarv som format Sverige. 


	PROGRAM HÖSTMÖTE 2016
	Tisdag 8 november
	Etnografiska museet 13.00 – 14.00
	Östasiatiska museet 15.00 – 16.00
	Medelhavsmuseet 16.30 – 17.30

	Onsdag 9 november
	10.00 – 10.40 | Höstmötet öppnas och invigs
	10.40 – 12.00 | Tiffany Jenkins: Vem kan göra anspråk på kulturarv?
	12.00 – 13.00 | Lunch serveras i Harlem
	13.00 – 13.45 | Kulturarvsarbetet – från betraktande till engagemang
	13.45 – 14.00 Bensträckare
	14.00 – 14.45 Det digitala samhället – möjligheter och utmaningar
	14.45 – 15.15 Paus
	15.15 – 16.00 Overheating – om globaliseringens tre kriser
	16.00 – 16.15 Paus
	16.15 – 17.00 Perspektiv: Vad triggar samhällsengagemang?
	17.00 – 17.30 Utdelning av Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj
	Årets förtjänstmedaljör presenteras. Förtjänstmedaljen delas årligen ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården.
	19.00 – 24.00 | Middag

	Torsdag 12 november
	Inspiration, seminarier och workshops
	Stora scen | Seminarier 09.00 – 16.00
	09.00 –  09.50 Angus Kennedy: Being Cultured. Om kultur- och kulturarvsbegreppet.
	10.15 – 11.00 Nyfikenhet och utforskande av en ny hembygd
	11.00 –  11.15 Paus
	11.15 – 12.00 Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande
	12.00 – 13.30 Lunch
	13.30 – 14.10 Hur hänger upplevelsen av tillhörighet ihop med kulturarv?
	14.10 – 14.20 Paus
	14.20 – 15.00 En mångfald av kulturmiljöer – arvet från de stora inventeringarna
	15.00 – 15.15 Paus
	Därefter återsamling för gemensam avslutning vid Stora scenen. Se programmet sista sida.

	Scen Harlem | Workshops 09.00 – 15.15
	09.00 – 11.00 Alternativ 1 – Workshop UGL
	13.15 – 15.15 Alternativ 2 – Workshop UGL
	Därefter återsamling för gemensam avslutning vid Stora scenen. Se programmet sista sida.

	Scen Stacken | Kulturarvsmonologer 09.00 – 14.15
	10.00 – 10.40
	10.45 – 11.05
	11.10 – 11.30
	11.40 – 12.00
	12.00 – 13.00 Lunch
	13.00 – 13.20
	13.25 – 13.45
	13.55 – 14.15
	14.15 – 15.15 Välkommen tillbaka till Stora scen där programmet ännu pågår.

	15.15 – 16.00 | Gemensam avslutning, Stora salen
	15.15 – 15.45 Hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvsarbetet och kulturarvspolitiken?
	15.45 – 16.00 Tack för den här gången och på återseende.


