
INBJUDAN
Avslutningsseminarium och filmafton

22 nov på Bohusläns museum

Vad händer när vi blandar
filmskapande, kulturarv och generationsmöten?

2016 föddes en idé till ett projekt som fick namnet Hembygd 2.0 - hitta berättelsen. 
Målsättningen var att ta fram en metod för kulturarvsföreningar som vill arbeta med film och 
digitalt berättande tillsammans med yngre generationer. Nästan fyra år senare har åtta 
hembygdsföreningar, ett bildarkiv, en skola och ett Folkets Hus hunnit delta i projektet. 
I nära 30 filmworkshopar har medverkande i alla åldrar fått prova på flera sätt att göra film kring 
lokala eller personliga historier. Över 100 korta filmer har producerats. 
Nu vill vi knyta ihop säcken, presentera ett arbetssätt som kan stimulera både filmskapande och 
generationsmöten och visa ett urval av resultaten: filmerna - som är vårt bidrag till den framtida 
digitala filmskatten av berättelser.

Välkommen!
Maja Hagerman, journalist, författare och filmare, inleder seminariet som är en 
sammanfattning av projektet. Under eftermiddagen möter vi medverkande i projektet och 
inspirerande exempel på hur film kan förmedla historia, kulturarv och bli en brygga mellan 
generationer. Ur programmet: Hur hamnade vi här?, KONTEXT - så får vi tingen att tala. 
Skaraborgshistorier, Histro, Staden Nya Lödöse m.fl. Se program sid. 2.  

Seminarium 13.00-16.30

Vi laddar inför filmpremiärerna...

Mat, Mingel & Möten 16.30-17.30

Pilotprojekten i Hamburgsund, Hjärtum, Torslanda och Öckerö kommun presenterar sig och 
visar filmer i Hörsalen.  Se filmprogram sid. 3.

Filmafton 17.30-20.00

till Ingrid Lindberg på mail ingrid@hembygd20.se eller via telefon 070-309 37 99. 
Det går att anmäla sig till en eller båda aktiviteterna, del av seminariet och drop-in och ut på filmafton.

Anmälan senast 10 november



Vad händer när vi blandar

filmskapande, kulturarv och generationsmöten?
- ett avslutningseminarium i projekt Hembygd 2.0 - hitta berättelsen

Seminarium 22 nov 13.00-16.30 - program 
13:00 Introduktion - Ingrid Kennborn, ordf. i Bohusläns hembygdsförbund, Marika Russberg, kulturarvskonsulent, 

Bohusläns museum/Bohusläns hembygdsförbund samt projektledare Ingrid Lindberg hälsar välkommen

13:05 Berätta med film om kulturarv och historia
Maja Hagerman, journalist, författare och filmare om att förmedla kulturarv med film och att lära det vidare

Arkiven - att bevara och befria berättelserna
13:20 Prisma Västra Götaland och Hack for heritage  Jessica Bergström, Västarvet 

13:30 Hamburgsunds bildarkiv - Samhället berättar 2.0  
Ingrid Lindberg och Gerhard Borgljung om ett samarbete mellan skola och bildarkiv

Museerna - att förmedla historia med filmens hjälp
13:45 Hur hamnade vi här? 

Ylva Berglund, Intendent vid Göteborgs Stadsmuseum om forskningsprojekt, filmbloggar och mellanrum

14:00 HISTRO - Staden Nya Lödöse - Röster från kriget
Christina Toreld, arkeolog och kulturarvspedagog Bohusläns museum om olika sätt att förmedla med film

14:15 SKARABORGSHISTORIER presenterar: Hallonflickan 
Filmvisning och efterföljande samtal mellan manusförfattare Marcus Ljung och Christina Toreld

14:30 FIKAPAUS 25 min

14:55 KONTEXT - att låta tingen tala
Ett filmprojekt i Skånes hembygdsförbund - Filmpresentation med projektledare Maria Casagrande

15:10 Vad händer när vi blandar filmskapande, kulturarv och generationsmöten?
Rapport från projekt Hembygd 2.0 - hitta berättelsen 
Mål och syfte - Inspiration och influenser - Pilotprojekten - Så här har vi arbetat - Metoden
Mikrofilm och kortdokumentär: 4 filmexempel från Hamburgsund, Öckerö och Hjärtum

15:30 Röster från medverkande - Detta händer:
Om att jobba med film ihop: mamma/son - Anna och Alexander Sörensson. Pilot Björlanda-Torslanda hbf
Om att göra film ihop: mormor/barnbarn - Ingela och Hedvig Nilsson,Pilot Hamburgsunds bildarkiv 

       - Alice Danielsson och Anita Utbult, Pilot Öckerö Föreningsnätverk
Faror med att jobba med åldersövergripande projekt - Gunilla Gränsbo, filmpedagog
Om att vara värd för ett filmprojekt i föreningen - Lars Gösta Alsterberg, Björkö hbf och Maria Fast, Hjärtums hbf
Metoden utifrån mitt perspektiv som filmpedagog - Erik Löfdahl, filmpedagog
Om att hitta till berättandet - Carina Larsson, Björkö hbf. Pilot Öckerö
Vägen vidare - en Storywalk? - Mikaela Hult om ett nystartat projekt i Hjärtum

16:15 Summering - vad händer nu?

16:30 Slut

Moderator: Christina Toreld, Bohusläns museum
Med reservation för ändringar



till Ingrid Lindberg på mail  ingrid@hembygd20.se eller via telefon 070-309 37 99. 

Anmälan senast 10 november

Kampenhof busstation

Adress: Museigatan 1, 451 19 Uddevalla
GPS-koordinater: Latitude: 58,3496 Longitude: 11,9281
Karta via Google: Bohusläns museum
Närmaste Busstation: Kampenhof

Filmafton 22 nov 17.30-20.00 - program

17:30 Introduktion - projektledare Ingrid Lindberg
17:40 Presentation Hamurgsund - Jan Åke Johansson ordf. i Hamburgsunds bildarkiv
17:45 Filmer från Pilot Hamburgsund: Samhället berättar 2.1 - Fånga berättelsen ca 20 min
18:10 Presentation Hjärtum - Maria Fast ordf. i Hjärtums hembygdsförening
18:15 Filmer från Pilot Hjärtum: Bevingad Hjärtumskultur - ca 25 min

18:45 FIKAPAUS

19:00 Presentation Torslanda - Urban Jansson ordf. i Björlanda-Torslanda hembygdsförening
19:05 Filmer från Pilot Torslanda: Generationer berättar - ca 20  min
19:25 Presentation Öckerö föreningsnätverk - Carina Larsson ordf. i Björkö hembygdsförening
19:30 Filmer från Pilot Öckerö: Berättelser från de 10 öarna - ca 30 min

20:00 Slut

Konferencier: Joachim Stillbäck, filmpedagog                                                            Välkommen!
Med reservation för ändringar  

Finansierat av:                I samverkan med: 

Kontakt projektägare:
Bohusläns hembygdsförbund
Marika Russberg, kulturarvskonsulent, Enheten för
Kulturmiljö, Bohusläns museum
marika.russberg@bohuslansmuseum.se
0522-65 65 14 / 0702-38 99 80


