Hållbart hantverk i skärgården
Åboländskt kulturseminarium för kulturaktörer, tjänstemän, politiker, pedagoger,
organisations- och projektanställda samt övriga intresserade.
När? Fredag, 9.10.2020 kl. 9.30 - ca 15.00
Var? Skärgårdscentret Korpoström, Korpo
Möjlighet att delta via Zoom, kom ihåg att ange aktuell e-postadress vid anmälan!
Små grupper samlas även i SFV-salen i Åbo och i Villa Lande i Kimito, om intresse finns.
Preliminärt program
9.30
Kaffet är serverat – välkommen!
10.00
Hållbart hantverk i skärgården, del 1
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund, aktuellt gällande VårKultur
Pia Prost, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi/Tidskriften Skärgård
Virpi Kostiainen, Niinmun design, Minun tarinani
Beatrice Bäcklund, Åbolands hantverk, Jag är här och du är där – framtidens
hantverksundervisning

Hantverkstaden i Korpoström; Ryor och hantverksgemenskap
11.00

Paus

11.30
Hållbart hantverk i skärgården, del 2
Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi, Om betydelsen av det självgjorda
Joel Simberg, båtbyggare, Hantverk som levebröd
Hanna Nore, traditionell skinngarvningsmästare, Traditionell garvning
12.30

Lunch

13.15

Idéverkstad för VårKultur 2021, hållbart hantverk 2.1.
Förverkligas vid behov även i Åbo, SFV-salen och på Villa Lande i Kimito
Finansieringsmöjligheter (Åsa Rosenberg, SKF) och avslutande diskussion

14.30

Under dagen erbjuds möjlighet att se utställningarna i skärgårdscentret: traditionella ryor
och Piscatus - fisken och människan)
Seminariet är avgiftsfritt. Lunch på egen bekostnad.
Mera information:
Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi.
Anmälningar senast 5.10 på www.varkultur.fi eller till Lena Långbacka (kontakt ovan)

Välkommen!
Arr: Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Svenska kulturfonden och Skärgårdsinstitutet vid ÅA

VårKultur
VårKultur är ett samarbete mellan kultursektorerna i Pargas, Kimitoön och Åbo
och koordineras av Sydkustens landskapsförbund. Vi samarbetar med
privatpersoner, konstnärer, utbildningsarrangörer, organisationer och andra
aktörer i ett öppet nätverk.
Välkommen med i samarbetet kring VårKultur 2021. Temat är handens verk
och målet är att uppmärksamma temat på många olika sätt. Vi hoppas på att
kunna förverkliga en del av det program som planerats till våren 2020 men
välkomnar även nya koncept och aktiviteter i hela Åboland, mångsidigt
program för olika målgrupper, engagemang och överraskningar. Genom att
vara med i samarbetet får du idéer och inspiration, nya samarbetsparter och
synlighet.
Första planeringsmötet (möjlighet att delta per distans) hålls (preliminärt) i
Pargas, torsdag 15.10 kl. 13.
Läs mera om VårKultur på www.varkultur.fi eller www.facebook.com/varkultur.

Välkommen med!

