Litteraturen i Dalarna
Inbjudan till 17 februari 2017

Välkommen till en heldag kring litteraturen, en mötesplats för Dalarnas olika litterära aktörer.
Litteraturen i Dalarna är en konferens med utgångspunkt i rapporten Litteraturen som konstform i
Dalarna - En kartläggning av nuläget (2017) - som i sin tur utgår från landstinget Dalarnas Visa vägen
- Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018. Välkommen att diskutera nuläget för litteraturen i
Dalarna, styrkor, utmaningar och framtidsvisioner. Tillsammans skapar vi ett underlag, en
kunskapsöversikt, för en regional strategi för litteraturområdet i Dalarna.

Syftet med konferensen är
o
o
o

att lära om läget för litteraturen i Dalarna idag
att stimulera till litterära nätverk
att diskutera utifrån kartläggningen vad som behövs för att utveckla litteraturområdet i
Dalarna och blicka framåt

Resultaten från konferensen kommer att redovisas och biläggas kartläggningen vid slutredovisning av
Litteraturen som konstform i Dalarna - En kartläggning av nuläget (2017).

Tid

Plats

17 februari 2017 kl 9.30 – 15.30
Scandic Hotel i Borlänge

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/borlange
Stationsgatan 21-23 i Borlänge,
telefon: 0243-79 90 00.
Kostnad Fri kostnad, men bindande anmälan.
Anmälan Senast torsdag 2 februari till lansbiblioteket@falun.se
Frågor
Ylva Sellin Isaksson: 023-861 53,
ylva.isaksson@falun.se
Övrigt
Meddela eventuella kostönskemål.
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Program 17 februari 2017

9.30 Kaffe/te och smörgås
10.00 Programstart



Malin Lagergren, chef för kultur- och bildningsförvaltningen på landstinget Dalarna, hälsar
välkomna.
Dagens moderatorer - Birgitta Winlöf, bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Dalarna, och Erik
Arrhén, samverkansstrateg på kultur- och bildningsförvaltningen, landstinget Dalarna genomför en presentationsrunda av konferensens deltagare.

10.30 Presentation av kartläggningen
Ylva Sellin Isaksson, projektledare på Länsbibliotek Dalarna, presenterar Litteraturen som
konstform i Dalarna - En kartläggning av nuläget (2017).

11.30 5 samtalsspår kring litteraturen som konstform i Dalarna
1.
2.
3.
4.
5.

Hur ser det ut för Dalarnas unga ordkonstnärer?
Litterära mötesplatserna i Dalarna – vilka är de idag och imorgon?
Hur skulle vi kunna skapa bättre litterär programsamordning i Dalarna?
Hur ser det ut för Dalarna som litteraturlän?
Vilka är framtidsvisionerna för litteraturen i Dalarna?
Obs! Fundera redan innan över frågorna och vilket av samtalen som du vill delta i!

12.00 Lunch
13.00 5 samtalsspår – fortsättning
13.30 Gruppredovisningar
14.30 Avslutande reflexioner
15.00 Kaffe/te och kaka
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Utskick till









Kultur- och bildningsnämnden, landstinget Dalarna.
Länets alla kommunala kulturnämnder eller motsvarande.
Medlemmarna i Dalarnas och Sveriges författarförbund samt övriga ordkonstnärer som
svarat på enkäten eller blivit intervjuade.
Bokhandlare, förlag, litterära sällskap och andra litteraturarrangörer i Dalarna.
Dalarnas bibliotekschefer och biblioteksansvariga.
Rektorer och verksamhetsledare för länets folkhögskolor och studieförbund.
Styrgruppens och referensgruppens medlemmar.
Medlemmarna i Litteraturens Hus i Dalarna.
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