UTVIKLINGSNETT
Kulturminner i samfunnets tjeneste
Frivillighetskonferansen 2017

Riksantikvarens konferansesal fredag 10. mars
Kulturvernkonferansen på Sentralen lørdag 11. mars

Riksantikvarens Utviklingsnett
er et kompetansetilbud
som tar opp aktuelle
kulturminnefaglige emner.
Det skjer gjennom ulike
typer seminarer, både
dagsseminarer som
arrangeres rundt om i
landet og seminarer som
går mer i dybden.Tilbudet
er gratis og åpent for alle
interesserte, men emnene
er i hovedsak vinklet mot
problemstillinger og
ufordringer i kommuner og
lokalsamfunn. Seminarene er
også en viktig møteplass for
kulturminneforvaltningen på
alle nivå og andre fagmiljøer
og samfunnssektorer.
Program for arrangementene
legges fortløpende ut på
Riksantikvarens nettsider og
sendes ut til kontakter over
hele landet.

Foto: fra fotoprosjektet Local!, Ullensaker

I 2017 samarbeider Riksantikvaren og Kulturvernforbundet for første gang om et todelt arrangement. Riksantikvaren knytter sin årlige Frivillighetskonferanse til Kulturvernforbundets kulturvernkonferanse.
Riksantikvarens program fredag 10. mars er i hovedsak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, men
også mot frivillige og andre lokale aktører, for å inspirere til godt samarbeid. Konferansen er gratis.
Kulturvernforbundet lager sin konferanse i hovedsak for de frivillige, men forvaltningen er velkommen til
å delta her også. Det er fullt mulig å delta på en eller begge dager.
Som bindeledd mellom de to konferansene har vi laget et sosialt program på Fortidsminneforeningens
eiendom Vøienvolden gård på Sagene om kvelden 10. mars. Dette arrangementet er gratis, men har et
begrenset deltakerantall. Det er derfor viktig med tidlig påmelding.

Program 10. mars
09.30

Kaffe/registrering

10.00

Riksantikvar Jørn Holme ønsker velkommen

10.15

Kulturminner og frivillige - samfunnsnyttig? Ved professor emeritus Reidar Bertelsen

11.00

Pause

11.15

Frivillige og Riksantikvaren, ved Jostein Løvdal, Riksantikvaren

11.30

Riksantikvarens digitale verden - Kulturminnesøk, fotodugnad og kartdemonstratorer,
ved Anders Olsson og Vemund Olstad, Riksantikvaren

12.15.

Lunsj

13.00

Akevitt og kulturminner - et edruelig kompaniskap
- Akevisittens historie, ved Gotmar Rustad, akevittunderholder
- Atlungstad fra fylkeskommunens ståsted, ved antikvar Tore Lahn i Hedmark
- Samspill mellom næring og frivillige, ved styreleder Per Harald Grue i Atlungstad Brenneri AS

14.00

Local! Aktiv ungdom og kulturminner, ved Christine Haakstad, rådgiver i Ullensaker

14.30

Pause

14.45

Kulturminner på skinner
- Entusiasme og samfunnsnytte, ved Nils-Kristian Møller, leder Norsk Jernbaneklubb
- Historiske togreiser med kulinarisk profil, ved Bernt Bucher Johannessen, daglig leder av
merkevaren «Hanen»
- Setesdalsbanen- samarbeid mellom Vestagdermuseet og de frivillige, ved John Olsen, direktør

15.45

Frivillige og asylsøkere - sammen i kulturminnenes tjeneste, ved Sverre Nordmo, frivillig

16.15

Seminaret slutt

18.00

Oppmøte ved Kulturkirken Jakob, vandring til Vøienvolden gård
Byantikvar Janne Wilberg i Oslo tar for seg kulturhistorien langs Akerselva

19.30

Vøienvolden gård - Middag

Påmelding og info vedrørende Kulturvernkonferansen:
http://kulturvern.no/kulturvernkonferansen-2017-alle-tiders-kulturarv/

Seminaret er gratis, og arrangeres Riksantikvarens lokaler i Dronningensgate 13, Oslo.
Ønsker du mer informasjon om seminaret kontakt Line Bårdseng, tlf. 982 02 808, e-post lba@ra.no
Påmelding senest innen 1. mars via våre nettsider til Utviklingsnett og kveldsarrangement
(se kalenderen og bruk påmeldingslink)
www.riksantikvaren.no. Begrenset antall plasser.
Send melding om avbestilling så snart som mulig via linken du meldte deg på.

