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Studieresa till kulturhuvudstaden Aarhus
Vid våra dialogmöten under våren kom vi överens om att anordna en gemensam
resa till kulturhuvudstaden Aarhus den 16-17 november. När vi noggrannare
kontrollerat restider noterar vi att det blir mycket resa för lite tid på resmålet, och har
därför beslutat att påbörja resan redan eftermiddagen den 15 november.
Fokus för resan kommer att vara:
Vad kan vi lära av Aarhus strategiska arbete för att bli kulturhuvudstad; hur har
de arbetat för att tillsammans med andra – regionen, andra kommuner,
institutioner, civilsamhälle - ge kulturen en central roll i samhällsutvecklingen?
Hur stärker vi vår samverkan i Halland så att kulturens roll i samhällsutvecklingen tas tillvara?
Programmet kommer att bestå av möten med företrädare för Aarhus, studiebesök
och egna samtal. Studiebesök är planerat till Aros konstmuseum, Moesgaards
Museum (MoMu) samt Dokk1. Studiebesöken kommer att ge oss möjlighet att
fundera över och prata om hur vi tillsammans utvecklar konst- och
kulturarvsverksamheter – fortsatt ur ett strategiskt perspektiv. Utförligt program
kommer efter sommaren.
http://en.aros.dk
http://www.moesgaardmuseum.dk/en/
https://dokk1.dk
Deltagande: Varje kommun resp regionen deltar med max 3 politiker och max 3
tjänstepersoner. Då fokus kommer att vara strategiskt utvecklingsarbete är det
lämpligt att tjänstepersoner med denna inriktning deltar.
Ramtider (tidtabellen för färjan sträcker sig bara tom oktober men vi räknar inte med
några förändringar – viss reservation dock)
Onsdag 15/11:
14.45 Samling och avresa med buss från järnvägsstationen i Halmstad
Öresundståg norrifrån ankomst 14.10, söderifrån 14.50 – vi avvaktar detta tågs
ankomst vid behov
Färja med Molslinjen 19.15 från Själlands Odde, framme i Århus 20.30
*** *** ***
Fredag 17/11:
Avresa från Århus 12.30
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Bussen beräknas vara tillbaka i Halmstad cirka kl. 19.30
Öresundståg mot Göteborg avgår 19.52
Resan sker med buss.
Rum är bokade på The Mayor Hotel och kostar 1095-1195 DKK per natt. Kostnad för
buss och färja tillkommer.
Anmälan görs till alfiero.zanotto@regionhalland.se senast den 15 september.
Tidigare anmälan uppskattas!

Varmt välkomna!
Lovisa Aldrin och Eva Nyhammar
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Hej!
Tacksam för hjälp att sprida denna information till berörda.
Med vänlig hälsning
Eva Nyhammar
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