KULTUREL AKTIVISME - Hustræf, konference og jubilæum 2020
HUSET:KBH, Rådhusstræde 13, Kbh. K
Program for 1. og 2. april 2020
(foreløbigt program - ret til ændringer forbeholdes)
ONSDAG DEN 1. APRIL

Sted

12.00

Tjek ind

Xenon

13.00

Velkomst og introduktion til konference og jubilæum
v. Peter Ørting, formand for Kulturhusene i Danmark og
Sara Bech Jakobsen, Chef i DIT:KBH og Kultur Ø.

Xenon

13.15

Diversitet, aktivisme og deltagelse i kulturhusene
Hvordan har den kulturelle aktivisme og deltagelse udviklet sig over de sidste 50 år, og hvorfor og hvordan er husene forskellige? Skyldes det den
tid de udspringer af, eller måden de er organiseret på? Bliver husene mere forskellige eller mere ens, og kan man tale om en organisk
udviklingsproces over tid?

Xenon

5 forskellige Huse med rod i 5 forskellige årtier mødes og udveksler viden og erfaringer om forskelligheder og ligheder i forhold til aktivisme og
deltagelse.
Samtaler og debat faciliteres af Mette Dalby leder, af Nicolai Kultur i Kolding, bestyrelsesmedlem i Kulturhusene i Danmark
14.15

Giv plads (1. del)
DIT:KBH arbejder målrettet med at involvere aktivistiske kulturaktører i driften af kulturhusene. Det betyder også, at man hele tiden forsøger at
udfordre og gentænke organiseringsformer, samarbejdsaftaler og indhold, så det passer bedst til de nye partnerskaber og skaber mest muligt liv i
husene. Huset:Kbh har derfor droppet kun at snakke om aktivisme og besluttet at overlade administrationslokalerne kaldet Overkanten til ti
forskellige aktivistiske netværk, der fremover deles om faciliteterne.

Overkanten

Hør mere om og spørg ind til idéen bag overdragelsen, og til hvordan man i DIT:KBH arbejder aktivt med at give plads (og magt) fra sig i driften af
kulturhusene.
Oplæg v. Alexander Nitze, HUSET-KBH og Martin Qvist, Kulturhusudvikling, DIT:KBH.
14.45

Pause
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15.00

16.15

Giv plads (2.del)
Husets ny-indflyttede aktivister har organiseret sig i Foreningen Aktivistlaboratoriet, der inviterer til workshops i aktivismens tegn.
I laboratoriet er der mange forskellige slags aktivister, som på tværs har skabt et fællesskab, som du inviteres ind i.
Sammen undersøger I, hvordan forandring kan iværksættes. Hvilken aktivist skal du blive?
Den oprørske aktivist

Den bæredygtige aktivist

Den kulturelle aktivist

Fokus på social, fysisk og professionel
bæredygtighed og sundhed. Hvordan kan man
skabe sunde miljøer i et rum, der ellers er
præget af stærk og usund konkurrence?

Fokus på grøn, social og solidarisk bæredygtighed.
Hvor er vores plads i forandringen og hvordan gør
man bæredygtighed tilgængelig for os alle?

Fokus på nysgerrighed, viden og empati.
Hvordan arbejder man for at skabe trygge
rum med kultur, der forundrer og forandrer
os?

Kulturel aktivisme før, nu og i fremtiden
(Begrænset tilmelding max 110 først tilmeldte!)

Overkanten og
tilstødende
lokaler

Xenon

Et panel bestående af en række nuværende og tidligere kulturpolitikere vil reflektere over og diskutere, hvordan begrebet aktivisme har udviklet sig
igennem årene. Er der overhovedet plads og rum for egentlig aktivisme i vores tid? Og hvilken rolle spiller kultur- og medborgerhusene i denne
sammenhæng?
17.00

Huset 50 år - Officiel velkomst
v. Peter Ørting, formand for Kulturhusene i Danmark,
Sara Bech Jakobsen, Chef i DIT:KBH og Kultur Ø. m.fl.

Gården

Som deltager i Kulturhusene i Danmarks konference har du også fri adgang til Husets jubilæumsprogram den 1. april, der indeholder koncerter,
talks, filmforevisning, litteraturoplæsninger m.m.
Jubilæumsprogrammet opdateres løbende på dette link.
18.00

Huset og fortællingerne
Huset har gennem 50 år været ramme om utroligt mange
menneskers arbejde, engagement, aktiviteter og oplevelser. I
stedet for at forsøge at samle alles oplevelser i én fortælling, har vi
valgt at lade mange mennesker fortælle hver deres egne meget
personlige historier om deres forhold til Huset. Historierne vil blive
fortalt af frivillige, tidligere ledere, arrangører m.fl., der enten er,
eller har været tilknyttet huset, og deres fortællinger indgår i en
guidet rundvisning i Husets mange krinkelkroge.

18.30

Koncert
T.B.A. Rock!!

Gården
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19.00

Middag og overrækkelse af Den Gyldne Skovl
Middagen serveres af ”Send flere Krydderier, der udspringer af
Indvandrer Kvindecentret og har eksisteret siden 2013. Send Flere
Krydderier er et spiseri og en cateringvirksomhed, som tilbereder
og sælger lækker mad med afsæt i etniske minoritetskvinders
kogekunst. Send flere krydderier er en socialøkonomisk
virksomhed, der har som mål at vækste og skabe arbejdspladser.

19.00
(Dørene
åbner)

Nadveren
Særforevisning af kunstneren Bjørn Nørgaards eksperimentalfilm
Nadveren, der tager udgangspunkt i Leonardo Da Vincis berømte
billede. Visningen følges op af talks med Lars Movin,
Filminstruktør (vært) og Bjørn Nørgaard selv.

Restauranten
Biografen

I løbet af middagen overrækkes kulturhusenes årlige ærespris ”Den
Gyldne Skovl” til en ny værdig modtager.
20.00

Talk & Concert – Jesper Thilo
Den internationalt anerkendte musiker Jesper Thilo (tenorsax, sopransax-, altsax og klarinet) taler om musik og giver koncert.

Stardust

20.00

En aften med Husets Bogcafé
Husets historiske bogcafé genskabes med musik, litteratur og samtaler m. bl.a. Per Kofod (grundlægger) og musikeren og poeten Peter Ingemann.

Musikcaféen

20.00

Koncert - TBA

Xenon

TBA Rock!!

TORSDAG DEN 2. APRIL
09.00

Tjek ind
Morgenkaffe/the, croissant

Xenon - foyer

09.30

Introduktion til dagen
v. Peter Ørting

Xenon

09.45

Generalforsamling Kulturhusene i Danmark
Kun for medlemmer af foreningen Kulturhusene i Danmark.

Xenon

12.00

Frokost

Restauranten
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13.00

Skidefuld af Historier
Se forestillingen, hvor hjemløse i en collage fortæller historier fra
deres eget liv. Efter forestillingen er der mulighed for at stille
spørgsmål til aktørerne.
Efter idé af v. Søren Mackeprang Poulsen, Christianshavns Beboerhus
og iscenesat af Morten Mathiesen, leder af Galaxen i Værløse.

DELTAG (lukket møde kun for Aktive Deltagere i projekt DELTAG)
De 35 aktive deltagere (AD’ere) i DELTAG projektet, mødes og deler
viden og erfaringer fra det igangværende udviklings- og
forskningsprojekt DELTAG.

Xenon og Salon K

14.30

Skidefuld af Udfordringer
Hvordan blev projektet ”Skidefuld af Historier” til, hvilke udfordringer
og muligheder har projektet budt på indtil nu, og kan formatet
skaleres og genbruges?

Kulturel / demokratisk / politisk aktivisme.
Hvad er egentlig forskellene på kulturel, demokratisk og politisk
aktivisme? Og hvordan kan kulturhuse være aktivistiske?
Med udgangspunkt i teori og empiriske eksempler lægges op til
diskussion af kulturhusenes aktivistiske muligheder.
V. Birgit Eriksson – professor v. Kultur og Kommunikation, Aarhus
Universitet

Xenon og Salon K

v. Søren Mackeprang Poulsen, Christianshavns Beboerhus
og Morten Mathiesen, leder af Galaxen i Værløse.
15.15

Pause

15.30

Kulturel aktivisme v. Paul Natorp (del 1)
Oplæg om kulturel aktivisme v. Paul Natorp – medstifter af foreningen ”Sager Der Samler”, organisationskonsulent og underviser.

Xenon

16.00

Debat om Kulturel aktivisme v. Karen Nordentoft (del 2)
Debat om Kulturel aktivisme med en række eksperter og fagfolk på scenen modereret af Ph.d. stipendiat Karen Nordentoft, Aarhus Universitet.

Xenon

(Opdateres!)
Paul Natorp, Sager Der Samler
Sara Bech Jakobsen, Kulturleder Kultur Ø og DIT:KBH
Birgit Eriksson – Professor, Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet
Peter Ørting, formand Kulturhusene i Danmark
16.45

”Hvad tager vi med os?” Kulturel aktivisme (del 3)

Xenon

Gennem en såkaldt vandfaldsøvelse samler vi op på konferencens vigtigste pointer om kulturel aktivisme.
Vibeke Sonntag, sekretariatsleder i KHiD, gennemfører aktiverende opsummering.
17.00 –
17.15

Tak og afslutning på konferencen
V. Peter Ørting – Kulturhusene i Danmark
Sara Bech Jakobsen, Kulturleder Kultur Ø og DIT:KBH

Xenon
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HUSET 50
Fortsat program 2. april (aften), 3. april og 4. april
Efter Kulturhusenes årsmøde og konference har du mulighed for at deltage i Huset’s omfattende kulturprogram, der bl.a. indeholder en lang række
koncerter, talks, filmforevisninger, litteraturoplæsninger, kulturevents og overraskelser.
Særskilt billet til denne del af programmet, der begynder 2. april kl. 18.00, er åbent for billetsalg i døren eller online.
Prisen er 100 kr. pr. dag, og der skal købes billet til hver enkelt af dagene.
Se det fulde program der opdateres løbende og køb billet på dette link!
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