
INBJUDAN – 
NOTERA DATUM

Vi har glädjen att inbjuda er till Riksomfattande Barnkulturforum i Esbo, 
Sellosalen, måndag – tisdag 19–20.11.2018.

HJÄLTAR OCH BUNDSFÖRVANTER – 
en dröm om likvärdiga barnkulturtjänster 

I årets barnkulturforum fördjupar vi oss i frågor kring kulturell diversitet. Vår dröm 
är barnkulturtjänster som är likvärdiga för alla barn, unga och familjer, och som be-
aktar kultur- och språkbakgrund. Vi går vidare med målen genom möten och öppen 
dialog.

Måndagen den 19.11 behandlas tematiken i grupper bl.a. genom litteratur, bildkonst 
och scenkonst. Flera olika metoder och projekt presenteras. Under eftermidda-
gens gemensamma program diskuterar vi konst och konstfostran samt ordets och  
bildens makt. I Vastaamo behandlas frågor som deltagarna har sänt oss vid anmälning.

På Barnkulturforumet får vi möta ett toppen gäng hjältar och bundsförvanter, bl.a.

Tisdagen den 20.11 är en nätverksdag för barnkulturcentralernas aktörer. Under 
dagen får vi höra presentationer om många Case och projekt från olika delar av 
landet. Vi samlas också för diskussion kring olika teman.

Programmet publiceras och anmälningen öppnas vecka 36 i september. Då får du 
också information om ankomst och logi. Deltagaravgiften är 35 € för måndag 19.11. 
och 20 € för tisdag 20.11. Sänkt pris för medlemmar i Förbundet för barnkulturcenter 
i Finland. Morgonkaffe och program ingår.

Vi ses i Esbo! 

Barnkulturcentret Lilla Aurora och Förbundet för barnkulturcenter i Finland

Mera information av Sunna Maijala, sunna.maijala@lastenkulttuuri.fi,  
tfn 040 800 7296 och Johanna Vepsä, johanna.vepsa@espoo.fi, tfn 0468773251

Konstnär Carmen Baltzar
Koordinator Adwoa Brewu,  
Elo-projekt
Redaktör Kyösti Hagert 
Fotograf Marja Helander 
Huvudredaktör Koko Hubara 
Kultur- och socialantropolog   
Riika Huitti-Malka, Helinä  
Rautavaaras museum 
Författare Riina Katajavuori 

Årets same i Finland 2017  
Pirita Näkkäläjärvi 
Illustratör, författare Sanna  
Pelliccioni
Länskonstnär inom ungdoms- 
kultur Julian Owusu 
Verksamhetsledare Tomi  
Purovaara, Globe Art Point 
Akademiforskare Anna Rastas
Mångfalds- och tillgänglighets- 

expert Sara Salmani
Illustratör Salla Savolainen
Barnkulturkoordinator 
Anne Line Svelle, Danmark
Riksdagsledamot Jani Toivola 
 
Som konferencier & moderator 
verkar redaktörerna  
Susani Mahadura och Yagmur 
Özberkan


