Konsten – framtidens ekonomi?
TID:

12 april 2019 kl 09.00–14.00

Morgonfika och registrering från kl 9.00. Seminariet avslutas med en gemensam
lunch kl 13.30-14.00

PLATS:

Huvudtalare:

Pier Luigi Sacco

Tjörnedala konsthall, Baskemölla

(för information om kollektiva transporter se www.skanetrafiken.se, hållplats Tjörnedala)

professor i kulturekonomi
och biträdande rektor för
internationella relationer
vid IULM-universitetet
i Milano.

Konstens och kulturens betydelse utgör en växande sektor i ekonomin, men den
är större än så, enligt Pier Luigi Sacco. Kulturen har alltmer börjat inverka på det
sociala och ekonomiska livet i städer och regioner. Den kan vara en avgörande faktor
i samhällsutvecklingen, särskilt på landsbygden, en katalysator för tillväxt och arbete i
framtidens ekonomi. I takt med en ökad globalisering och digitalisering ändras villkoren för
och uppfattningen om vad kultur egentligen är.
Välkommen till en mötesplats där vi tillsammans tar sikte på framtiden!
Seminariet arrangeras i samarbete med

PROGRAM
09.30 | Välkomna!

11.20 | Gruppdiskussioner

Susanne Lindblad, verksamhetschef Tjörnedala konsthall och
Kristian Körner, verksamhetsledare Konstitutet berättar om
den nu treåriga satsningen på seminarier.

utifrån givna infallsvinklar med seminariets deltagare.

Rachel Tess, ordförande ÖSKG och Jeanette Ovesson,
kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn hälsar alla
välkomna, berättar om sina förväntningar på dagen och
lämnar över till dagens moderator Pia Areblad, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg.

12.15 | Konstnärers sociala och ekonomiska villkor
nationellt och regionalt

09.45 | Kultur 3.0 – Kulturen som drivkraft för
regional utveckling och innovation (eng)
Pier Luigi Sacco. Professor Sacco är en av världens mest
efterfrågade experter i frågor om kultur och ekonomi. Anledningen är hans banbrytande forskning om kulturens växande
betydelse för tillväxt och jobb i framtidens ekonomi.

10.30 | Frågor

11.50 | Återsamling och genomgång

Stefan Ahlenius, utredare och sakkunnig, Konstnärsnämnden.
Konstnärsnämnden följer och analyserar bild och formkonstnärers intressen som t ex inkomster och sociala villkor för
att sprida kunskap kring villkoren för konstnärligt skapande.

12.35 | Frågor
12.45 | Samtal om konstens möjligheter att bidra till
regional utveckling i närområdet mellan Gitte Wille, kulturchef Region Skåne och Jeanette Ovesson, kommunstyrelsens
ordförande i Simrishamn.

13.10 | Diskussion, sammanfattning och slutsatser

10.45 | Hur skapar Bergen förutsättningar för konst
och kultur att bidra till innovation?
Harm-Christian Tolden, kommundirektör för kultur, näring
och idrott, Bergens kommun. Kommunens näringslivsråd
har kartlagt vilka behov kulturen och de kreativa näringarna
har för att blomstra. Man har drivit på samlokaliseringar och
nätverksbyggande inom olika verksamhetsområden.

där samtliga medverkande i programmet deltar.

13.30 | Tack för idag!
Lunch

11.15 | Frågor

Anmälan
senast den 28 mars.
Anmäl dig här!
info@oskg.nu
Skriv namn, titel,
företag/organisation.
Ange behov av specialkost
(allergi, vegetariskt, etc)

ÖSKG

TJÖRNEDALA KONSTHALL

Tjörnedalagården, Baskemölla, 272 94 Simrishamn 0414-260 80 info@oskg.nu
Med stöd från:

