Nytårskur
Kultur som Sundhedsfremme

2. februar
45 00
kl. 13 18

med efterfølgende tapas og networking
på Roskilde Universitet, bygning 01

PROGRAM
1345 - 1400

Ankomst og musik

1400 - 1415

Velkommen og rammesætning af dagen

1415 - 1430

Hvad er kultur som sundhedsfremme for dig?

1440 - 1550

Praksiserfaringer med kultur som sundhedsfremme

v. Mari Holen, lektor og studieleder på uddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og planlægningsgruppen

Sanse og samtale for alle

Hvad kan kultur som sundhedsfremme være?
Hvad gøres i sundhedsfremme med et kulturelt afsæt?
Hvad kan kultur som sundhedsfremme?
Erfaringsoplæg fra studerende, forskere og praksisaktører med inddragelse af alle
• Udsatte unge og empowerment gennem digital storymaking v. Fanny Montserrat og Sofie Lystoft, kandidatstuderende ved Sundhedsfremme
og Sundhedsstrategier
• Kulturinstitutioner og bibliotekers betydning for (mental) sundhedsfremme v. Kristian Delica, lektor og studieleder Plan, By og Proces, Roskilde
Universitet
• Erindringssaloner med ældre med demens v. Anne Elmer, museumsformidler, Museum Lolland Falster
• Betydningen af egen-erfaring med psykiatri i foredrag og scenekunst v. Nellie Thule, Instruktør og teateransvarlig hos Outsideren

1550 - 1605

Pause

1605 - 1635

Fælles kultureloplevelse

1640 - 1740

Hvordan kan vi forstå kultur som sundhedsfremme – hvad vil vi og hvad skal vi være opmærksomme på?

Fremvisning af små video om psykiatrien set indefra, produceret af mennesker med egenerfaringer fra Outsideren

Byrumteatret Teatergrad viser uddrag fra: Ikke uden min mor – en teaterforestillling om kvinder i tre generationer

Paneldebat hvor forskere, politikere og beslutningstagere diskuterer visioner, potentialer og faldgrupper med inddragelse af alle
•
•
•
•
•

Betina Dybbroe, professor v. Center for sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet
Karen Grøn, direktør på Trapholt-museet i Kolding
Anita Jensen, post. doc. v. NOCKS, Aalborg Universitet
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Lars Rene Pedersen, projektleder i Vordingborg kommune

1740 - 1800

Hvad tager vi med os?

1800 - 2000

Tapas og networking

Inddragelse af alle
Nytåret bliver sunget ind med en fællessang

Tilmeldingsfrist: 25. januar 2018
Tilmeld dig her: events.ruc.dk/nytaarskur2018

