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Inbjudan kulturp olitiska överläggningar i Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning
Kulturparlament med Rantafej 24 nov
Webbversion • Tipsa en kollega!

De nominerade verksamheterna till Region Skånes Kulturpalett - Gamlegårdens bibliotek i
Kristianstad, Muralcentralen i Malmö samt ShareMusic & Performing Arts. Foto: Sarah
Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts

Kulturparlament med Rantafej
24 november kl 9.00-16.30
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Region Skåne bjuder återigen in kulturpolitiker, kulturaktörer, den idéburna
sektorn med flera till Kulturparlament med Rantafej. En inspirerande mötesplats
för dig som är engagerad i det skånska kulturlivet. Ta del av intressanta
föredrag, samtal, presentationer, samt inte minst prisutdelning av Region
Skånes Kulturpris och Kulturpalett!
Förmiddagen ägnar vi åt kulturpolitiska överläggningar på temat "kultur för barn och
unga". Därefter samlas vi tillsammans med hela det skånska kulturlivet för Rantafej då
vi bland annat delar ut Region Skånes Kulturpris och Kulturpaletten. Temat för
eftermiddagens program är "delaktighet och medskapande" som är ett av den
regionala kulturplanens utvecklingsområden.
Region Skånes Kulturparlament med Rantafej äger rum på Dunkers kulturhus i
Helsingborg och det ska bli härligt att återigen kunna träffas fysiskt. För er som
fortfarande föredrar det digitala formatet kommer eftermiddagens program även att
vara möjligt att följa via sin egen dator. Förmiddagens överläggningar sker dock helt
fysiskt på plats i Helsingborg.
Årets mottagare av Region Skånes Kulturpris och de tre nominerade verksamheterna
till Region Skånes Kulturpalett kommer att närvara. Hoppas att du har möjlighet att
göra dem sällskap!
Anmäl dig senast 19 november.
Anmälan

Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

När

Var

Tid

24 november

Dunkers kulturhus,

9.00-16.30

Helsingborg

PROGRAM
9.00-12.00 - Kulturpolitiska överläggningar på temat "barn och ungas rätt till
kultur"

2

Ta chansen att lyssna på barns och ungas tankar om kultur, delta i diskussioner om
viktiga gemensamma frågor och lyssna på intressanta panelsamtal med företrädare för
kulturlivet.
12.00-13.00 - Lunch
13.00-16.30 - Rantafej på temat "delaktighet och medskapande" inklusive
utdelning av Region Skånes Kulturpris och Kulturpalett
I programmet deltar de tre nominerade verksamheterna till Region Skånes Kulturpalett
- Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, Muralcentralen i Malmö samt ShareMusic
& Performing Arts. Dessutom får du ta del av intressanta samtal, föredrag och
spännande exempel från kommuner och kulturliv.
Moderator för eftermiddagens program är Cecilia Nebel.
Anmälan

Varmt välkommen!
Magnus Lunderquist, ordförande Region Skånes kulturnämnd
Cristina Glad, 1e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd
Stefan Pettersson, 2e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd

Skane.se/kultur | Kontakta oss

Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö
Växel: 040-675 37 50 E-post: kultur@skane.se
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen
av näringsliv, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför
Sverige. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna
i Skåne.
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Information om personuppgifter
Du får detta utskick eftersom du tidigare registrerat dig för liknande utskick eller för att Region Skåne inom sitt
myndighetsuppdrag vill kontakta dig. Om du inte längre vill få liknande utskick kan du avregistrera dig.
På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar
personuppgifter.
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