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HUSTRÆF & KONFERENCE & JUBILÆUM 2020
3. SEPTEMBER 1.-5. SEPTEMBER
HUSET KBH • RÅDHUSSTRÆDE 13 • KBH K

program >

3. september

10:00

TJEK IND

Xenon på 3. sal i Huset - indgang via porten i Rådhusstræde		

• Xenon

10:30

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL KONFERENCE OG JUBILÆUM

• Xenon

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

10:45

DIVERSITET, AKTIVISME OG DELTAGELSE I KULTURHUSENE

• Xenon

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 over tid, og kan man tale om en organisk udviklingsproces?
Fem forskellige huse med rod i fem forskellige årtier mødes og udveksler viden og erfaringer om
forskelle og ligheder i forhold til aktivisme og deltagelse.
Panel: HUSET:KBH (50 år) v/ Alexander Nitze /Lærke Harbo, Huset i Hasseris (40 år) v/ Michael Falk
Marino, Tobakken i Esbjerg (30 år) v/ Jan Mols, Kulturværftet (10 år) v/ Mikael Fock, UKH-Aarhus (1
år) v/ Felis Dos.
Samtaler og debat faciliteres af Mette Dalby, Nicolai Kultur i Kolding, bestyrelsesmedlem
i Kulturhusene i Danmark,

12:00

FROKOST

13:00

GIV PLADS (1.DEL)

• Restauranten
• Xenon

DIT:KBH arbejder målrettet med at involvere aktivistiske kulturaktører i driften af kulturhusene.
Det betyder også, at det hele tiden forsøges 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.
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.

13:30

GIV PLADS (2.DEL		• Xenon og tilstødende lokaler
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 • Overgrund
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?

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

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

14:15

PAUSE

17:00
14:30

HUSET 50 ÅR- OFFICIEL VELKOMST

• Xenon

v/ Peter Ørting, formand for Kulturhusene i Danmark,
Sara Bech Jakobsen, Chef i DIT:KBH og Kultur Ø,
Joy Mogensen, Kulturminister

14:45

KULTUREL AKTIVISME FØR, NU OG I FREMTIDEN (1. DEL)

• Xenon

Et panel bestående af en række tidligere kulturministre 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?
Panel: Marianne Jelved, Jytte Hilden, Brian Mikkelsen, Uffe Elbæk
Andre tidligere kulturministre og nuværende kulturmini-ster Joy Mogensen er inviteret, men
deres deltagelse er endnu ikke bekræftet.
Programmet opdateres løbende (se www.kulturhusene.dk)
Moderator: Niels Frid-Nielsen - journalist og kulturkommentator.

15:45

KULTURHUSENE SOM RAMMER FOR KULTUREL DELTAGELSE (2. DEL)

• Xenon

Det igangværende udviklings- og forskningsprojekt DELTAG har gennemført en omfattende
kortlægning og efterfølgende spørgeskemaundersøgelse af kulturhuse i Danmark, der for første
gang giver et overblik over aktiviteter, rammer og organisering.
Louise Ejgod (seniorforsker, DELTAG) og Karen Nordentoft (ph.d.-studerende DELTAG) fra
Aarhus Universitet præsenterer nogle af resultaterne fra denne første undersøgelse af området.
Præsentationen følges op af debat med salen.

16.45
16:45

DEBAT OM KULTUREL AKTIVISME (3. DEL)

• Xenon

Debat om Kulturel aktivisme med en række eksperter og fagfolk på scenen.
Moderator: Peter Ørting, Formand i KHID
Leon Sebbelin, Borgmester, Rebild Kommune og formand for KL’s Kulturudvalg
Paul Natorp, Sager Der Samler
Birgit Eriksson – Professor, Kultur og Kommunikation, Aarhus Universitet.,
Mette Dalby, Nikolaj Kultur – Kolding, bestyrelsesmedlem i Kulturhusene i Danmark
Marialuna Hinze Elbæk, ARTEM
Clara Berg-Jensen, Yellow Bean

17:45

”HVAD TAGER VI MED OS?” KULTUREL AKTIVISME (4. DEL)

• Xenon

Vibeke Sonntag, sekretariatsleder i KHiD, gennemfører en aktiverende opsummering og samler op
på konferencens vigtigste pointer.

18:15

TAK OG AFSLUTNING PÅ KONFERENCEN

• Xenon

v/ Peter Ørting – Kulturhusene i Danmark
Sara Bech Jakobsen, Kulturleder Kultur Ø og DIT:KBH

18:30

MIDDAG OG OVERRÆKKELSE AF DEN GYLDNE SKOVL

20:00

HUSET:KBH’s JUBILÆUMS PROGRAM

• Restauranten

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

For info og billetter: www.huset-kbh.dk/om-huset/huset-kbh-50/

praktisk info >
Vedr. Corona:

KHiD og HUSET:KBH gør opmærksom på, at der pga. af de nuværende offentlige anbefalinger
og forholdsregler i forbindelse med Corona er en maksimum grænse på 60 betalende deltagere til konferencen. Samtidig tages der forbehold for programændringer direkte eller indirekte
forårsaget af Corona. Ved færre end 30 registrerede betalende deltagere den 19. august aflyses
konferencen og alle betalinger tilbageføres.
HUSET:KBH tager særlige forholdsregler i forhold til Hustræf, konference og Huset 50 år, og
lever op til alle officielle anbefalinger.
De særlige forholdsregler kan downloades på www.kulturhusene.dk
og HUSET:KBH’s generelle forholdsregler kan ses på dette link: www.huset-kbh.dk/coronavirus/

Konferencens deltagergebyr:

Medlemmer øst for Storebælt: 			
Medlemmer vest for Storebælt: 			
Ikke-medlemmer: 			

775 kr.
575 kr.
1.175 kr.

Deltagergebyret dækker kaffe, the, kage, vand, samt frokost og aftensmad.

Bestilling:

Kun via www.kulturhusene.dk

program > 1.- 5. september
Fra den 1. til den 5. september kan du opleve mere end 20 events, hvor vi dykker ned i de 50 år,
der er gået i Huset gennem talks, koncerter, filmscreeninger og performances.
Vi fejrer hippierne, rødstrømperne, punkerne, pamperne, de skæve, de krøllede og de aktivistiske
skabere af Huset.
Læs mere og køb billetter her www.huset-kbh.dk/om-huset/huset-kbh-50/

