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Allt är möjligt!
Vem äger rätten till det offentliga rummet?

Fredagen den 10 februari 2023
Kl 12.00 – 16.30
Arenahallen i Halmstad

Ulf Andersson
Gränsöverskridande konstnär med tonvikten lagd på teater och regi. Producerar sedan 1995 årligen 
den återkommande Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad.
Arbetar just nu med tre olika projekt varav två i det så kallade offentliga rummet.
Är sedan många år livstids medlem i den tyska samhällsorienterande fotbollsklubben St. Pauli, som 
ägs av sina medlemmar.

Eva von Hofsten
Projektledare i Scen:se som var ett treårigt projekt där konstupplevelser skapades för barn och unga 
med komplexa funktionsvariationer. Inom projektperioden producerades en konstutställning, 
Sinnerligt samt två teaterföreställningar, Stranden och Shakespeares Hjärtslag. Dessa turnerade runt 
om i Sverige för barn och unga på såväl grundsär som gymnasiesärskolor.

Konferenskostnad  400 kronor inkl moms.
Biljett till funkisfestivalen värd 230 kr, samt lunch och em-kaffe ingår  i priset.
Anmälan görs till christina.fehrman@regionhalland.se eller på telefon 035-14 61 03
senast den 3 februari. 
Ange namn och kontaktuppgifter och eventuella önskemål, t ex specialkost.
Vid återbud senare än 3 dagar innan konferensen återbetalas ej avgiften.
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PROGRAM

12.00 Välkomna
Information om Funkislotsen
Hatte Bärtilsson och Jonas Gerdle, projektledare på funkislotsen.se

12.30 Gemensam lunch

13.30 Ulf Andersson
Vem äger det offentliga rummet?
Varför görs det skillnad på kultur och kommers?
De är faktiskt varandras förutsättning i en levande stadsmiljö.
Vad händer med våra stadskärnor nu – dags för en psykoanalys av staden.
En latinamerikansk teolog sa en gång: Jesus fungerar först när vi tar ut  honom ur kyrkan – det vill 
säga, ut på gatan. Vad innebär det egentligen och är det överförbart?
Dessutom måste vi ju samtala lite om fotboll också.

14.30 Kaffe

15.00 Eva von Hofsten
Vi vill utmana konventionerna för både teater och konstutställningar med syftet att kommunicera 
med vår målgrupp och göra den tillgänglig. Metoden är sensorisk, upplevelsebaserad och interaktiv 
med målgruppen i absolut främsta ledet i allt som görs. De är en exklusiv publikgrupp för vilka vi 
erbjuder högkvalitativ scenkonst och konst skapad för just dem.

16.30 Avslutning

UTSTÄLLNING!

18.00 Funkisfestivalen!
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