Kulturhuse og
Biblioteker
KHiD Visionsseminar 2019
Kulturhusene og bibliotekerne har gennem en
længere årrække etableret levende samarbejde
lokalt i kommunerne i hele landet. Mange steder
fungerer det rigtig godt, og det skyldes måske at
Kulturhusene og bibliotekerne deler mange vigtige demokratiske og folkeoplysende værdier i
det ikke-kommercielle kulturrum.
Men kulturhuse og biblioteker er også meget
forskellige både i deres organisationsformer,
formål, lovgivning, økonomi og i deres tilgange til
borgernes deltagelse.
Det betyder, at der både er muligheder og udfordringer i forholdet mellem kulturhuse og biblioteker. Kulturhusene i Danmark har derfor, i samarbejde med lokale kulturhuse og biblioteker i
de 5 regioner, arrangeret en række seminarer, der
giver medlemmer af KHiD og andre med interesse
for området mulighed for både at se, føle og ikke
mindst samtale sig frem til en dybere forståelse af,
hvad der skaber det gode samarbejde.

PROGRAM
10.30 - 11.00 Tjek ind på 3. sal og en kop kaffe
11.00 - 12.00 Rundvisning v. Dorte Kampp,

Værkstedsleder og evt. bibliotikarer

12.00 - 13.00 Frokost et sted i huset
13.00 - 13.45 Samtale, debat og visioner for
kulturhuse og biblioteker
med deltagelse af Stine Høi Sørensen,
Biblioteks- og kulturhusleder,
BIBLIOTEKET Rentemestervej, samt
Martin Krogh, Kulturmedarbejder og
initiativtager til Skaberværelset, Tingbjerg

13.45-14.00

Opsamling og afrunding

PRAKTISK INFO
TID

Tirsdag d. 9. april kl. 10.30-14.00

STED

Biblioteket på Rentemestervej
Rentemestervej 76, 2400 Kbh. NV.

TRANSPORT Bus 5A, 350S, 21 til Hulgårds Plads
Parkering: OBS! Gratis og ingen tidsbegrænsning nord for Tomgårdsvej

PRIS

Arrangementet er gratis
inkl. frokostsandwich samt kaffe/the.

TILMELDING

Kun via www.kulturhusene.dk
Tilmelding er gratis, men billet er nødvendig.

FLERE VISIONSSEMINARER I 2019
Kulturhusene i Danmark har sideløbende med dette arrangement kontakt til andre kulturhuse og
biblioteker i landets 5 regioner, hvor der arbejdes på at arrangere en lignende række seminarer.
For yderlige info om dette se www.kulturhusene.dk eller skriv til kulturhusene@kulturhusene.dk

