Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet inbjuder till seminarium och lansering:

Resandefolkets
kulturminnen på plats!
Kulturminnen som berättar om romanifolket/taterne finns från den
17 april 2013 på kartan. Gruppen som arbetat med att genomföra
detta presenterar en process av kulturmöten, ställningstaganden
och aktivt arbete i fält.
Hur går vi vidare för att sprida romanifolkets kulturarv? Inlägg och
diskussioner med Norges Kulturråd, Riksantikvarien från Sverige,
föreningar för resandefolket och museer som vill delta i processen.

Hitta till seminariet
Barockteatern Fredrikshald Teater ligger på Teatergata 3 i
centrala Halden. Teatern ingår i Østfoldmuseene/Halden historiske samlinger.
För bilresenärer finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i kvarteren runt teatern.
Det är knappt tio minuters promenad från Halden jernbanestasjon. Tåg går mellan Halden och Oslo varje timme.
Tåg till och från Göteborg går tre gånger om dagen. Se
www.nsb.no.
Vid behov av övernattning i anslutning till seminariet finns i
Halden hotellen Grand Hotel, Thon Hotel Halden, Park Hotel
samt för boende av enklare standard Kaserna.
www.reisendekartet.no

www.resandekartan.se

Dessutom: Livet på reisefot – hur kan det se ut. Anna Gutavsen berättar.
Dagen avslutas med teaterföreställningen Resandeblod som spelats
över 300 gånger runt om i Sverige. Nu i Norge för andra gången.
Fullständigt program på nästa sida.

Onsdagen den 17 april 2013 klockan 10-16:30
Fredrikshald Teater, Halden, Norge
Kostnad

200 kronor inkl kaffe och lunch. Betalas vid ankomst

Anmälan Senast 7 april 2013
till Bodil Andersson
E-post: bodand@ostfoldmuseene.no Tfn: +47 947 867 69

Program (med reservation för ändringar)
Onsdagen den 17 april

Vad är resandekartan?

Kl 10-10:30 Ankomst, anmälan och kaffe

Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet har sedan sommaren 2010 utvecklats av Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum,
Kulturgruppen för resandefolket, Landsorganisasjonen for Romanifolket och Taternes Landsforening.

Kl 10:30 Välkomsthälsning
Gunn Mona Ekornes, museumsdirektør Østfoldmuseene.
Kl 10:45-11:45 Lansering av den nya Resandekartan
Presentation gjord av representanter ur referensgrupp och
projektledare. Vad har vi gjort. Varför har vi gjort det. Hur
har vi gjort.
Kl 11:45 Lunch
Ingår i seminarieavgiften
Kl 13 Mångfalden Minoriteterna Kulturminnena
På varandra följande inlägg av avdelingsdirektør Vibeke
Mohr, Norsk Kulturråd och Riksantikvarie Lars Amréus, från
Sverige.
Kl. 13.45 Livet på reisefot
Anna Gustavsen berättar.
Kl. 14.15 Framtiden!
Paneldiskussion där Taternes Landsforening, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Kulturgruppen för resandefolket,
Norsk Kulturråd, Riksantikvarieämbetet och museerna diskuterar hur fokus kan sättas på resandefolkets kulturarvsarbete
i framtiden.
Kl. 15.00 Kaffe och kaka
Kl. 15.30-16.30 Resandeblod
Teaterföreställning med Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby.

Genom kartan kan vi berätta om rromanifolket/taterne/
resandefolkets fasta kulturminnen och folkets kultur och historia. Vi berättar om det mångkulturella Skandinavien och om
kulturmöten genom århundraden.
Finansiärer
Projektets huvudfinansiär är Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Medfinansiärer: Bohusläns museum, Dals-Eds
kommun, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,
Gränskommittén, Halden kommune, Romanifolket/taternes
kulturfond, Sparebanksstiftelsen DNB Nor, Statens kulturråd,
Västra Götalandsregionen, Østfoldmuseene. Aktiviteter knutna
till projektet har stöttats av Clara Lachmanns fond för främjande av den skandinaviska samkänslan, Letterstedtska föreningen, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Kultur i Väst.
Hemsidan
Följ projektet redan innan lanseringen av den nya hemsidan
med kulturminnen. Vi finns på www.reisendekartet.no/
www.resandekartan.se och på Facebook www.facebook.com/
reisendekartet och www.facebook.com/resandekartan.

