Fyraftensmøde Christiansborg
Kunst og Kultur på dagsordenen
Optaksmøde til Kulturmødet Mors
22. maj 2017

Program for konferencen:
15.30 - 15.35:
Åbning af konferencen v. vært og formand for Kulturudvalget Orla
Hav. Indledende ord v. formand for Dansk Kunstnerråd, Jørgen
Thorup og Leder af Kulturmødet Mors Claus Svenstrup.
Debatten er delt i 2 akter og formatet er simpelt:

15.35-16.40:
Akt 1) Hvad kan kunst og kultur i erhvervslivet - og hvad SKAL
kunst og kultur i erhvervslivet? Et panel af politikere indleder
runden med 90 sekunders taletid hver, hvor de skitserer deres syn på
sagen - herunder: Om erhvervslivet vil blive vigtigere for kunst og
kultur - og omvendt - i årene, der kommer. Herefter møder salen og
politikerne - der udgør en form for udspørgerpanel - en række
oplægsholdere, der hver især fortæller om deres erfaringer
(oplægsholderne har indledningsvist 3 minutter hver, efterfulgt af
spørgsmål fra ordstyreren og derpå politikerpanelet). Til sidst er der
tid til en helt fri debat mellem alle i salen.
16.40 - 16.55:
Pause vin og snack
16.55 -18.00:
Akt 2) Efter pausen gentages formatet - nu med spørgsmålet:
Hvad kan kunst og kultur i folkeskolen? (16.55-18.00)
Debatten er delt i 2 akter og formatet er simpelt:

Moderator:
Clement Kjersgaard
Politikerpanel består af:
-

Mogens Jensen (S), kulturordfører
Rasmus Nordquist (Alt), kulturordfører
Orla Hav, vært og formand for kulturudvalget
Carl Christian Ebbesen (DF), Kulturborgmester Københavns kommune
Pia Allerslev (V), Børne- og ungdomsborgmester Københavns kommune

Akt 1 – kunst og erhverv
- Signe Sylvester, Artoteket
- Signe Christiani, Mercedes
- John Norden, My Banker
- Gert Barslund, Erhvervspsykolog og musiker
- Zahid But, Stifter af Copenhagen games og ejer af esport.dk
- Lena Brostrøm Dideriksen, formand i Dansk Artistforbund og
Næstformand i Dansk Kunstnerråd
Akt 2 – Kunst og kultur i folkeskole
- Mogens Christensen Komponist, fra projektet ”Musikalliancen”
- Jørgen Thorup, Musiker og formand for Dansk Kunstnerråd
- Steen Hildebrandt, professor Århus Universitet
- Line Leonhardt, lyriker og med i Dansk Kunstnerrådsprojekt KIK
- Johanne Anderson, cellist og med i Dansk Kunstnerrådsprojekt KIK
- Ulla Voss Gjesing, Leder af kulturprinsen
- Charlotte Calberg /Camilla Lohmann, huskunstnerordningen

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Kulturmødet Mors, Dansk
Kunstnerråd og Have Kommunikation

