
INBJUDAN MED PROGRAM TILL

FINI-rans* I TRE AKTER:  
Kulturmöten utan gränser 
BIOGRAF DRAKEN TISDAG
29 NOVEMBER 2016, KL. 9.00–16.15
Heurlins Plats 15 i Göteborg (Olof Palmes Plats, Järntorget) 
Välkommen till slutredovisning av Kulturmöten utan gränser, ett forsk-
nings- och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv som pågått i tre år 
med finansiellt stöd av Statens kulturråd.

Vi välkomnar beslutsfattare och andra intresserade i alla åldrar, särskilt ni som är  
verksamma inom fältet barn, unga och äldre till en dag med kultur, presentationer,  
resultat och lärdomar.

Under dagen får vi ta del av tre perspektiv på ålder! 
 Forskningsperspektivet (med boksläpp) 
 Verksamhetsperspektivet (med boksläpp)
 Det konstnärliga perspektivet (en film14 min)

                                                  Alla deltagare får böckerna! 

Kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk! Anmälan snarast till:
borghild.hakansson@kultur.goteborg.se eller ylva.muhlenbock@kultur.goteborg.se 
031-368 32 28, 031-368 32 49  Det är möjligt att delta del av dagen – meddela i så fall 
om du kommer på förmiddag eller eftermiddag (vi bjuder på fika). 

Vi har tidigare skickat ut en blänkare. Om du då har anmält dig och fått bekräftelse 
från Borghild eller Ylva behöver du förstås inte anmäla dig igen. Om du nu ser denna 
inbjudan för första gången och önskar delta måste du anmäla dig enligt ovan!

* Konstutställningar brukar öppna med vernissage och sluta med finissage.                   

Vi har döpt slutkonferensen till FINI-rans! Program



PROGRAM
från 08.30  

välkomnas du till slink-in-musik 
med Gunilla Flinck på piano och 
Göran Holmstrand på cello. 
 
      
09.00
MODERATOR ULF BENKEL
hälsar välkommen.   

09.10
Invigning
ANN-SOFIE HERMANSSON 
ordförande i Göteborgs kommunstyrelse. 

09.30
Poem: GHIRMAY YOHANNES    
 
09.40
Att göra ålder och kultur i kommunal verksamhet  
Kultursamordning i Göteborg – om generationer, 
åldrar och möten i kulturen. 
Barbro Johansson, docent i etnologi vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet och 
Ylva Mühlenbock, filosofie doktor i offentlig förvalt-
ning, Göteborgs Stad.

10.00 – 10.30 Rast med fika  

                 

10.30 
Generationsmöten i Göteborgs Stad Centrum
Projektledarna Zsolt Szanto och Pernilla Johansson  
berättar om konkreta exempel.
Samtal med deltagare i generationsmöten i  
stadsdelen Centrum
Medverkande: Karin Dixon, Senior i skolan, Evert Da-
nielsson och Otto Vogel, Filmfabriken Göteborg samt 
Barbro Fridén, Musikpedagog i Sång- och danslekar 
på äldreboenden och träffpunkt.

11.20        
Generationsövergripande animationsprojekt
Animationsprojekt pågår på Altplatsens trivselcen-
trum för äldre och på Frölundaskolan i en 5:e klass. 
Temat är Min barndom.
Torbjörn Alström, kulturproducent vid Frölunda 
Kulturhus, ansvarig för Figur, nationellt centrum för 
figur- och dockteater.

11.45 – 13.15 Matrast på egen hand       
    

13.15       
Life filming – äldres bilder av åldrandet
Presentation av ett samarbete mellan forskare och 
studenter samt stadsdelen Centrum. Att fånga äldres 
perspektiv och erfarenheter av åldrandet samt att 
undersöka om lärande social aktivitet med skapande 
inslag kan påverka äldres livstillfredsställelse. 
Annica Sjölander, medicine doktor och forskarsam-
ordnare vid Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs 
universitet.
Linda Sternö, filmpedagog och lektor i film vid Akade-
min Valand, Göteborgs universitet.
Sofia Tillman, äldrekonsulent vid Göteborgs Stad 
Centrums Hälsofrämjande och förebyggande enhet.
     
13.40 
Hembygd 2.0 – hitta berättelsen 
Kulturarv, film och generationsmöten
Ingrid Lindberg, konstnär och projektledare och  
Marika Russberg, kulturarvskonsulent, Bohusläns  
museum/Bohusläns hembygdsförbund.

Program



14.00 
Åldersmöten och ”åldersskav”  
i generationsintegrerande verksamheter
Exempel på hur ålder görs betydelsefullt i kulturmö-
ten mellan barn, unga och äldre.
Natalie Davet, doktorand i barn- och ungdomsveten-
skap vid Göteborgs universitet.  
 
14.20 
Poem: AXÎN WELAT 

14.30
Åldersdiskriminering och äldres hälsa
En kort sammanfattning av kunskapsläget om upp-
levd och faktisk diskriminering på grund av ålder 
och kopplingen till äldres hälsa. 
Charlotta Liedberg, folkhälsovetare och dansare. 

14.40–15.10 Rast med fika  
 
  

15.10        
Neighborly Researchers from Outer Space
Artistic research project in Frölunda involving child-
ren and youth which aimed to build empathy.   
Jon Geib, PhD Student, Urbanist & Architect, Chal-
mers Tekniska Högskola.
                                           
15.30
Poem:
      
15.40        
Ett konstnärligt perspektiv på ålder –  
förhandsvisning av en film (14 min) 
Roozbeh Behtaji, regi och Fredrik Lange, producent. 
  
 
16.15 Tack för idag! 

KULTUR

utan
MÖTEN

GRÄNSER

ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED GÖTEBORGS UNIVERSITET GENOM KULTURFÖRVALTNINGEN, SDF CENTRUM OCH 
CENTRUM FÖR KULTUR OCH HÄLSA MED STÖD AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN GENOM AVDELNING FOLKHÄLSA KONCERNKONTORET 
OCH KONCERNAVDELNING KULTUR SAMT UTVECKLINGSCENTRET SENIOR GÖTEBORG

TACK TILL:


