
 

 
 
 

   

 

 

    
 
 
  

 
GRÄNSLÖS KULTUR – söndag 21 april kl. 12–17 på Upplandsmuseet 

Välkommen till en dag med Kultur i länet  
och landstingets olika kulturverksamheter! 

PROGRAM 
 
12.00–12.40. Videogud våren 2013 – visning av landstingets videokonst, urval från 
vårens program, med inledning av filmkonsulent Louise Bown. Hörsalen 
12.45–12.55 samt 13.45–13.55. Follow. Dansföreställning med Melody Sheikh, en av 
årets kulturstipendiater, samt musikern Oskar Forsberg. Stycket utgår från musikens och 
dansens ständiga relation till tid och rum och laborerar med idén om icketid. Plan 1 
13.00–13.20 samt 14.00–14.20. Musikklassen sjunger. Sånger från olika genrer och 
projekt med elever från Wiks folkhögskola under ledning av Ingela Linde. Plan 1 
13.15–14.00. Regionalt producerad film. Visning av filmer som fått stöd från Film i 
Uppland under det senaste året. Inledning av filmkonsulent Louise Bown. Hörsalen 
13.30–13.45 samt 14.30–14.55. Fragment. Korta monologer, möten med gestalter tagna 
ur skilda sammanhang, skilda epoker, pjäser och genrer. På olika platser i museet finns 
teaterelever från Wiks folkhögskola utspridda och gestaltar karaktärer de själva valt.  
14.15–14.40. Konsten i Psykiatrins hus. Föreläsning och bildvisning av projektledare 
Andreas Bjersby, Kultur i länet. Hörsalen  
15.00–16.30. Paneldebatt på temat ”Morgondagens kulturarv” med Lisa Irenius, 
kulturchef på UNT, Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN samt 
Magnus Bäckström, VD och konstnärlig ledare, Uppsala Konsert & Kongress. 
Moderator: Calle Nathanson, kulturdirektör Kultur i länet. Hörsalen 
 
HELA DAGEN 

 Wiks slott ger smakprov på ekologisk och närproducerad mat på gården.  
 Bokbord med Länsbibliotek Uppsala, bokgåva till barn så långt lagret räcker, 

visning av läsplatta, språkväskor och Ipad samt quiz med utlottning av 
kvalitetsbokpaket för vuxna. Personal finns på plats för samtal.  

 Länsbibliotek Uppsala visar filmen Språknätet, som används vid 
föräldrautbildningar och i andra utbildningssammanhang kring små barns 
språkutveckling.  

 Konstutställning med nyinköpt konst för landstingets lokaler.  
 Konstutställning med elever från konstlinjen på Wiks folkhögskola.  
 Videostation med Videogud våren 2013 – visning av vårens videokonstprogram. 
 Visning av filmer om mottagare av landstingets konstnärliga utvecklingsstöd. 
 Information om kurser på Wiks folhögskola och Uppsala folkhögskola etc. 


