KONFERENS

Välkommen att delta i en konferens om konst- och kulturutövning
med kulturutövare och konstnärer som verkar genom
stödfunktioner!
När:

Var:

Hur:

Tisdag 24 april från kl. 12.00 - 20.00
(inklusive middag och underhållning)
Onsdag 25 april 9.00 - 15.00

Malmö: Moomsteatern (tisdag), Kulturhuset Mazetti (onsdag) och
Malmö konsthall (onsdag). Se program för exakt tid och plats.

Konferensen bjuder på föreställningar, workshops och samtal.
• Lunch, fika och middag med underhållning ingår i priset.
• 1000 kr båda dagar / 600 kr en dag för medlem i KoK
• 1500 kr båda dagar / 800 kr för icke medlem
Anmälan sker via hemsida: www.kulturochkvalitet.se
Sista anmälningsdag: 13:e april
Frågor? Mejla: info@kulturochkvalitet.se

Arrangör:

Konferensen är ett
samarrangemang av:

Kultur och Kvalitet, KoK
Föreningen som vill utveckla och sprida kunskap om
kulturutövning av personer med intellektuella- och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

PROGRAM

PROGRAM

Tisdagen den 24:e april

Onsdag den 25:e april

12.00 Incheckning och Lunch
Plats: Moomsteatern
Folkets hus, Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö

13.00 Alla hälsas välkomna!
Välkommen till årets konferens.

13.15 – 16.00 Kasjtanka – en cirkusdröm
Moomsteatern, Malmö

9.00 Morgonfika

Plats: Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15B
205 80 Malmö

9.30 – 12.00 Skånes Dansteater och
Kulturcentrum Skåne, Malmö

Hur kan vi utveckla en danspedagogik för dansare
med och utan funktionsvariationer? Vi kommer får
lära oss mer om vilka spännande dansprojekt som
pågår, både i Sverige och internationellt.
Presentation, samtal och rast

En barn- och ungdomsklassiker av Anton Tjechov.
Hunden Kasjtanka lever ett lugnt och fritt liv hos
sin husse, men ganska fattigt. En dag bestämmer
hos sig för att göra karriär på cirkus…
Föreställning, samtal och fika

12.00 Lunch
13.00 Utställningen Odradek, Malmö
Konsthall
16.00- 17.00 KoK:s Årsmöte

KoK välkomnar flera medlemmar!
Få reda på vad vi gjort i föreningen
under 2017 och vad som är på gång.

18.30 Middag med
underhållning

Calle Doolke, leadsångare i
Crazy Mike bjuder på sånger från
bandet och sin kommande soloplatta!

Plats: Malmö konsthall, S:t Johannesgatan 7
205 80 Malmö
Grupputställningen
Odradek visar verk av 8
olika konstnärer ur olika
generationer och från
flera länder. I
utställningen hittar vi
bland annat Judith Scott
(1943-2005).
Visning sker i två grupper, workshop och samtal

15.00 Slut
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