kunst rett vest

Øvre Eiker FORBILDE 2015
Profesjonalisering av kulturnæringer

Invitasjon til seminar 2. september 2013

semi
nar
2013

Kunst rett vest holder et årlig fagseminar i forkant av arrangementet.
Øvre Eiker er årets vertskommune for Kunst rett vest, og seminaret knyttes
til deres prosjekt forbilde2015.no

Program
Del 1
Fossesholm Herregård | fossesholm.no
Fossgata, 3320 Vestfossen

Del 2
Vestfossen Kunstlaboratorium | vestfossen.com
Fabrikkgata 11, 3320 Vestfossen

12.00

Registrering og lett servering

12.35

Kultursjef i Øvre Eiker kommune Lidia
Ivanova Myhre ønsker velkommen

1986–2013 / En kunstner som samler kunst
I 2013 feirer Vestfossen Kunstlaboratorium 10 år,
noe de har markert ved å presentere kunstsamlingen
til Kunstlaboratoriets stifter, Morten Viskum.
Utstillingen viser over 700 verk av 226 kunstnere.

12.45

Presentasjon av årets Kunst rett vest med
praktiske råd til kunstnerne v/prosjektleder
Lena Hansson

13.00

«Ekspertise – innovasjonens paradoks?»
Stig Roar Wigestrand drøfter innovasjon og
ekspertise, og hvordan ekspertise påvirker
innovasjonsprosessene.

13.45

Spørsmål og oppsummering v/ daglig leder i
Vestregionen Nina Solberg

14.00

Vi forflytter oss til Vestfossen
Kunstlaboratorium (kun 5.min. gangavstand)

14.15–15.00
15.15–16.00
18.00–18.45

Omvisning ved Mari Sundet – FULLT
Omvisning ved Mari Sundet
Omvisning ved Mari Sundet – FULLT

Mari Sundet er utdannet kunsthistoriker fra
Universitetet i Oslo og jobber som prosjektleder og
kurator på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Stig Roar har doktorgrad i
improvisasjon, med fokus
på vellykkede endringsog utviklingsprosesser.
Han har arbeidet som
førsteamanuensis i peda
gogikk ved Universitetet
i Stavanger. Stig Roar
er også utdannet klassisk fiolinist og er en
internasjonalt anerkjent jazzfiolinist.
innoco.no

Vi henvender oss til: kunstnere, kunstinteresserte,
kunstinstitusjoner, kulturnæringer, kommunene i
Vestregionen, fylkeskommunene og politikere.
Seminaret og serveringen er gratis.
For påmelding klikk her innen 27.8.13
Du kan delta på hele seminaret eller
velge del 1 eller del 2.
NB: For omvisningen på Vestfossen
Kunstlaboratorium må du oppgi klokkeslettet
du ønsker. Her er det begrenset plass på hver
omvisning. Først til mølla...
Mer informasjon > kunstrettvest.no

Kunst rett vest støttes av:

