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NYT NORDISK FORUM STILLER SKARPT PÅ MANGFOLDIGHED
Med Nordisk Interkulturelt Forum har Intercult (Sverige), Du Store Verden (Norge) og Københavns
Internationale Teater (Danmark) sat en scene for at samle erfaringer og viden, konfrontere og perspektivere
udfordringerne samt synliggøre og udvikle begreberne om den kulturelle og kunstneriske diversitet i Norden.
Baggrunden er Mangfoldighedsårene i Sverige (2007) og i Norge (2008) samt Kunstrådets rapport om
Kulturel Mangfoldighed udarbejdet af Trevor Davies for et år siden.
De tre initiativtagere ønsker at samle erfaringer og viden i en bredere nordisk kontekst. Derfor skal
muligheder nu perspektiveres for at forankre og udvikle den kulturelle mangfoldighed i såvel politiske og
institutionelle kredse som på lokalt, nationalt og internationalt plan. Derfor er Nordisk Interkulturelt Forum
tænkt som et dynamisk, åbent og konstruktivt forum, hvor kulturel forskellighed kan debatteres med
udgangspunkt i divergerende holdninger, referencer og erfaringer. Håbet er – gennem en seminarrække - at
få belyst det omfattende positive potentiale ved en bedre udnyttelse af den kulturelle mangfoldighed.
Første begivenhed bliver seminaret NORDEN I EN HYBRID VERDEN. Det afholdes i dagene 7. &
8. marts 2008 og vil fokusere på erfaringerne med arbejdet i det interkulturelle rum. Kulturminister Brian
Mikkelsen åbner seminaret, hvor over 60 fagfolk af vidt forskellig karakter taler og skaber breakout
sessions, der sammen med deltagerne vil føre ud i en kortlægning af den aktuelle situation i Norden (se
foreløbig program på www.kit.dk).
Seminaret i København følges op af to yderligere seminarer senere på året i henholdsvis Oslo (august) og
Stockholm (november). Her er det hensigten at udvikle metoder og modeller i arbejdet med at omsætte
erfaringer og ideer til handling, ligesom målet er at skabe baggrund for at kunne realisere kulturpolitiske
strategier, koncepter og projekter.
Seminaret henvender sig til kulturpolitikere og forvaltninger, kulturarbejdere, -centre, organisationer og institutioner samt kunstnere, etniske minoritetsorganisationer og producenter. Herudover henvender
seminaret sig til mediefolk, opinionsdannere, forskere og integrationsmedarbejdere. Målgruppen er defineret
bredt for at sikre, at nye input og perspektiver på et tidligt tidspunkt får mulighed for at påvirke såvel det
strategiske arbejde som kompetenceudviklingen i Norden.
Seminaret er begge dage opbygget af 6 sessions: Åbnings Session, Indledende og Afsluttende
Plenum, som alle deltager i samt tre daglige Breakout Sessions, hvor den enkelte deltager selv vælger et
tema fra hver session. Seminaret fortsætter om aftenen, hvor alle gæster inviteres til ’hemmelige’
middage ude i byen, som hver ledsages af en vært eller værtinde. Aftenen rundes af med henholdsvis en
lounge om fredagen og fest om lørdagen. Håbet med programmet er, at så mange stemmer som muligt
kommer til udtryk i løbet af seminariet, og at den enkelte deltager indgår aktivt.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sted: Nationalmuseet i København
Frederiksholms Kanal 12,
1220 København K
Tilmelding sker via tilmeldingsblanket som e-mailes til nis08@kit.dk. Tilmeldingsblanket samt læs foreløbig
program på www.kit.dk.
Deltagerafgift: Dækker seminar og frokost, middag og kaffe begge dage. Kr. 300,- til 750,- afhængig af
deltagelse. Der er plads til max 200 deltagere, og tilmelding er nødvendig. Seminaret foregår på de
skandinaviske sprog og engelsk.
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For yderligere oplysninger kontakt Trevor Davies, Københavns Internationale Teater på +45
3315 1564 eller td@kit.dk

