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INBJUDAN TILL EN SEMINARIEDAG:

KULTUR I DEN FRAMTIDA STADENHUR BYGGER VI FÖR ETT HÅLLBART
KULTURLIV I NACKA STAD?
VAD: Välkommen till ett samtal om framtidens stad, om kunskap,
klokskap och konstnärskap
VAR: Makaronifabriken på Kvarnholmen
NÄR: 26 november 08.30-16.00
Vad gör vi för att skapa intressanta livsmiljöer? Hur kan nya stadsdelar skapas med hållbara villkor för stadsutveckling, kulturlivets utveckling och bostadsutveckling?
Vi ses på Kvarnholmen, en av de sista väl bevarade och kultur- och industrihistoriskt intressanta platserna i
Stockholmsregionen. Vi använder Kvarnholmen som ett exempel på en stadsomvandlingsprocess och får ta del
av kunskap, klokskap, konstnärskap och dela erfarenheter!
En seminariedag med bland andra Martin Rörby, arkitekturhistoriker och chef för Birthe & Per Arwidssons
stiftelse, Sofie Weideman, arkitekt på White och Erik Modig, forskare på Handelshögskolan och en av författarna till boken Värdet av konst.

INTRESSANTA TALARE, KREATIVA WORKSHOPS MED DIRKETKOPPLING TILL
REELLA UTMANINGAR I NACKA OCH HAPPENINGS UTLOVAS!
Seminariet är kostnadsfritt, lunch och fika ingår. Anmäl dig till seminariet här.

PROGRAM
08.30
09.00

09.15

10.00
10.15

11.00
11.15

12.00
13.00

Registrering och kaffe
Välkommen! Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd (M) och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Hans Peters, kommunalråd (C) och ordförande i kulturnämnden inleder
dagen med de politiska visionerna för Nacka Stad och utvecklingen av ett hållbart kulturliv.
Dåtiden - Kvarnholmens kulturhistoria – Hur tänkte man kring konst, kultur och arkitektur när
industrierna byggdes upp? Vad kan vi ta med oss från denna tid?
”Kvarnholmen, vad fanns här förr?”
Eva Harrysson, auktoriserad stadsvandringsguide tar oss med på en virtuell kulturhistorisk vandring på Kvarnholmen
”Hur tog vi oss an det här? ”Assi Abdel-Baki, marknadschef Kvarnholmen Utveckling AB
berättar utifrån ett fastighetsbolagsperspektiv om stadsomvandlingsprocessen.
Bensträckare och betänketid
Nutiden – Kvarnholmen mitt i urbaniseringen – Hur tänker vi? Vilka är idealen? Vad är viktigt
och vem är viktig? Hur bygger man för ett hållbart kulturliv?
”Hur kan man skapa förståelse för värdet av konst i en stadsutvecklings-process?” Erik
Modig, forskare på Handelshögskolan i Stockholm en av författarna till boken Värdet av konst
berättar om hur vi kan värdera, skapa förutsättningar för ett hållbart kulturliv i pågående urbaniseringsprocesser.
”Det kulturella rummet- Hur kan konstnärlig kompetens och kulturella värden få komma in tidigt i stadsutvecklingsprocesserna?” Sofie Weidemann delar med sig av sina tankar
om och 15 års erfarenheter av att delta i stadsutvecklingsprocessernas
olika faser.
Bensträckare och betänketid
Framtiden- Finns en bortre gräns för urbaniseringen? Människorna, vilka ideal kommer vi att
ha? Hur möjliggör vi hållbara villkor för framtidens kulturliv? Hur bygger vi hållbara samhällen
och städer med plats för kultur för kommande generationer?
”Hur kan konstnärlig kompetens involveras i dialogprocesser och stadsutveckling?”
Anna Högberg och Johan Tirén, båda konstnärer med erfarenheter inom regional planering
och stadsutveckling talar om försöket att gå från genomförandet av en medborgardialog till att
genomföra medborgarnas dialog.
”Så hur ska vi gå från ord till handling, hur bygger vi för ett hållbart kulturliv i Nacka
stad?” Martin Rörby, under många år sekreterare för Stockholms skönhetsråd och nu chef för
en stiftelse som ska verka för stadsbyggnadskonst som ökar människors trivsel i staden, berättar
om hur han ser på framtidens stad och summerar förmiddagen i dialog med övriga talare.
Mingellunch, happening och möjligheter att byta perspektiv och byta roll

Kreativa workshops- do-tanks kring angelägna utmaningar som Nacka står inför de
närmaste 25 åren
Vi arbetar med konkreta och reella utmaningar i mindre grupper med inspiration och deltagande
av förmiddagens talare och tjänstepersoner från Nacka kommun.
14.30 Fika
15.00 Presentationer av resultat
16.00 Avslut

INFORMATION
Seminariedagen Kultur i den framtida staden- hur bygger vi för ett hållbart kulturliv i Nackastad?- är
kostnadsfri, lunch och fika ingår.
Seminariet teckentolkas vid behov.
Glöm inte att ange specialönskemål och allergier vid anmälan.
Anmälan och avanmälan
Du anmäler dig till eventet här.
Du är med under hela dagen bestående av morgonens samtal, lunch och happenings och eftermiddagens
kreativa workshops- do-tanks där vi vill ha hjälp av dig att fundera kring några av våra utmaningar. Eller
om du inte har möjlighet att vara med hela dagen välja att vara med bara under förmiddagens presentationer.
Sista anmälningsdag är 15 november. Antalet deltagare är begränsat så var snabb med din anmälan!
Om du avanmäler efter kl 12.00 den 24 november eller uteblir fakturerar vi dig 200 kr i efterskott. Länk
till avanmälan får du i bekräftelsemailet när du anmält dig.
Frågor
Vid frågor kontakta kultur- och fritidsenheten:
Ulrika Westin, e-post ulrika.westin@nacka.se eller
Kajsa Bornestad, e-post kajsa.bornestad@nacka.se, telefon/sms 0704 31 95 27

Seminariedagen finansieras av kulturnämnden i Nacka kommun och samproduceras av kulturoch fritidsenheten och Malou Bergman, konstnärlig ledare på Makaroni.

ADRESS OCH HITTA HIT
Kvarnholmsvägen 89 (fd Tre Kronorsv 34) Kvarnholmen, Nacka.
Buss 402 från Slussen till hållplats Tre Kronor (13 min) eller båt 80 från Nybrokajen.
Karta på google maps

