FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE

BARE FEST OG FARVER?
Når det frivillige sociale
møder kulturen
Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10.15-17 i Aarhus, Hermans – Tivoli Friheden.
Adresse: Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C

Frivilligrådet og Europæisk Kultur
hovedstad Aarhus 2017 byder vel
kommen til årsmødet 2016
Kunst og kultur handler om at skabe sammen med
andre - fælles oplevelser, undren, og glæde - eller et
frirum, hvor det mærkelige og skæve kan passe ind.
Der sker noget spændende i mødet mellem kulturen
og det sociale område.
Nye målgrupper kan blive en del af fællesskaber gennem kulturaktiviteter og kulturinitiativer får mulighed
for at skabe nye udtryk med og for forskellige mennesker.
Årsmødet stiller skarpt på kunst og kulturens bidrag
til øget deltagelse for socialt udsatte, hvordan
kulturprojekter skaber udvikling i lokalområder
og hvordan kunst og kultur kan medvirke til at skabe
relationer mellem mennesker.
Vi inviterer deltagerne til at lade sig udfordre og inspirere.
Med venlig hilsen
Frivilligrådet og
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

FORELØBIGT PROGRAM
9.15

ANKOMST OG LET MORGENMAD

10.15

VELKOMST
Dagens vært og ordstyrer Jes Stein Pedersen byder deltagerne velkommen til årsmødet

10.30

HVORDAN BLIVER KOMMUNENS GODE IDEER TIL DELTAGELSE FOR FLERE?
Samtale med Jacob Bundsgaard, borgermester i Aarhus, og Vibe Klarup Voetmann, formand
for Frivilligrådet

10.50

VIDEOHILSEN FRA SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTER KAREN ELLEMANN

11.00

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 - UDVIKLING GENNEM KULTUR
Oplæg v. Rebecca Matthews, administrerende direktør Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

11.25

KUNSTEN AT SAMARBEJDE – BORGERDREVEN OG DELTAGERBASERET KUNST
Kunstner- og kuratorgruppen Wooloo fortæller om deres borgerdrevne kulturprojekter bl.a. hvad
der skete, da de tog til Lolland-Falster for at skabe kunstfestivalen WELL COME

12.05

FROKOST

13.00

WORKSHOPS
Deltagerne kan vælge én workshop

1.

Hvordan skaber litteraturen relationer mellem mennesker?
Med bl.a. Læseforeningen

2.

Hvad kan kulturen ifølge forskningen og hvordan sætter vi den mere i spil?
Med bl.a.: Anne Mette W Nielsen fra Center for ungdomsforskning (CEFU)

3.

Aarhus 2017 – kulturprojekt og løftestang for det frivillige sociale arbejde
Frivilligkoordinatorerne fra Europæisk Kulturhovedstad med gæster

4.

Rethink Activism med Sager der Samler
En ny fortælling om demokrati og samskabelse nedefra

5.

Hvordan skaber vi gode rammer for indsatser på tværs?

14.10

WALK-AND-TALK I TIVOLI FRIHEDEN + PAUSE
Frivillige ”ReThink’ere” fra Aarhus 2017 tager deltagerne med på en tur ud i
Tivoli Friheden. I dagens anledning har vi fået lov til at åbne nogle
af forlystelserne. Husk tøj til vejret

15.00

HIP-HOP-PERFORMANCE OG OPLÆG V. RAPOLITICS
Hør mere om det nye landsdækkende netværk Hip Hop Hub og oplev
dem nyfortolke den danske kulturarv

15.30

PERSPEKTIVER I MØDET

16.00

SIG FARVEL MED ET GLAS VIN

17.00

TAK FOR I DAG

Kom afte
nen før. Her
får deltagerne
mulighed for at få
en rundvisning på
Dokk1, komme på eks
kursion til spændende
frivilligaktører i Aarhus,
høre mere om frivilligpro
grammet under Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017
og netværke over tapas.
Læs mere på
www.frivilligraadet.dk

OM FRIVILLIGRÅDET
Frivilligrådet rådgiver regering og Folketing om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.
Frivilligrådet er optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors
rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør. Frivilligrådets 10 medlemmer er udpeget af social- og indenrigsministeren for perioden 1. februar 2015 - 31. januar 2018.

FRIVILLIGRÅDETS MEDLEMMER
FORMAND VIBE KLARUP VOETMANN

VIBEKE MOLIN

Formand for Frivilligrådet, Sekretariatsleder, Hjem til
Alle alliancen, næstformand i Børns Vilkår og for RUC’s
bestyrelse, formand for Tænketanken Cevea, medlem af
repræsentantskabet for Realdania og for Kofoeds Skole

Projektmanager i Skandia A/S, bestyrelsesmedlem i
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, tidl. bestyrelsesmedlem i Hope Now, tidl. frivillig i Masangas Venner, tidl.
projektmanager ved ADPP, USAID

NÆSTFORMAND MADS ESPERSEN

LOTTE BÜCHERT

Konsulent hos Mobilize Strategy Consulting, tidl. seniorkonsulent hos Mandag Morgen, tidl. medlem af bestyrelsen for Børnesagens Fællesråd og for Center for Frivilligt
Socialt Arbejde, tidl. landsformand for Ungdommens
Røde Kors

Vicerektor på Slagelse Gymnasium, bestyrelsesmedlem
i DIF, formand for DIF’s Udviklingsudvalg, bestyrelsesformand for Danmarks Idrætsforbunds Museum, bestyrelsesmedlem i European Non Governmental Sports
Organisation

MORTEN SKOV MOGENSEN

Generalsekretær for KFUM’ Sociale Arbejde, tidl. direktionssekretær i Silkeborg Kommune, tidl. højskolelærer og
projektleder på Silkeborg Højskole
TRINE HAMMERSHØY

Adm. direktør for Det Sociale Netværk, tidl. direktør i
PRspektiv, tidl. konsulent i Europa-Parlamentet, tidl.
informationschef i Statsministeriet

OM EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD
AARHUS 2017
Europæisk kulturhovedstad er et initiativ lanceret af EU.
Aarhus og Region Midtjylland er blevet valgt som kulturhovedstad i 2017, men arbejdet er allerede gået i gang.
Med temaet ”Rethink” er visionen, at bruge kunst og
kultur til at gentænke morgendagens udfordringer.

MARIA KAVITA NIELSEN

Direktør og idékvinde bag Mind Your Own Business,
bestyrelsesmedlem i Oplevelsesbanken, tidl. konsulent i
Fonden Birke Bo
PAUL NATORP

Medstifter af medborgerskabsinitiativet Sager der Samler, selvstændig konsulent i Paul Natorp - Learning
Innovation, tidl. senior konsulent og studieleder ved
Kaospiloterne
SINE EGEDE

Chef for socialområdet i Bikubenfonden, tidl. direktør
og partner hos Bindslev Next Step, tidl. rådgiver hos
Bindslev A/S, tidl. national konsulent hos Ungdommens
Røde Kors
ANNEMARIE ZACHO-BROE

Sundhedschef i Aarhus Kommune, tidl. chef for Medborgerskab og Folkesundhed i Aarhus Kommune, tidl.
kontorchef for frivillig og pårørende området i Aarhus
Kommune, tidl. teamleder for frivilligområdet i Aarhus
Kommune

Følg seneste nyt om årsmødet på Frivilligrådets hjemmeside www.frivilligraadet.dk, på Facebook eller tag del i
samtalen op til årsmødet på Twitter #frivillig16.

SÅDAN TILMELDER DU DIG
Tilmeld dig til årsmødet og aftenarrangementet her
senest fredag d. 4. november 2016.
Tilmelding er bindende ved fristens udløb.
Pris: 900 kr. for deltagere fra foreninger, frivillig
centre, frivillige organisationer og andre frivillige.
Pris: 1200 kr. for deltagere fra kommuner, stats
lige institutioner og virksomheder.
Deltagerne får tilsendt en faktura. Yderligere
oplysninger fås via info@frivilligraadet.dk
eller på tlf. 33 93 52 93.
Pris for
aften
arrangement
d. 15. november:
150 kr., og er kun
for deltagere, der
også deltager på Års
mødet.

