Kultur og Næringsliv
vekst og utvikling gjennom samspill!

Invitasjon til dialogseminar i regi av Kalottspel og Profilgruppa

tirsdag den 9. august 2016 kl. 14.00 – 20.00
på Mellembygd Samfunnshus, Rundhaug

____________________________________________________________________________

med støtte fra

I 2015 inngikk Profilgruppa og Kalottspel en samarbeidsavtale. Avtalen tar utgangspunkt i et
felles ønske om vekst og utvikling for folk, bedrifter og lokalsamfunn i regionen vår MidtTroms. Profilgruppa og Kalottspel har en felles oppfatning av at man gjennom et sterkere
samspill mellom kultur og næring, vil kunne gjøre regionen vår meir attraktiv for ung
arbeidskraft, for nye bedrifter, nye innbyggere og fleire besøkende.
Som et ledd i dette nye samarbeidet, etablerer Profilgruppa og Kalottspel en møteplass for
alle deler av næringslivet i Midt-Troms, store samfunnsaktører som kommuner og Forsvaret,
i tillegg til personer, grupper eller organisasjoner innenfor kulturfeltet. Møteplassen legges
til første dag av Kalottspel 2016 og vil ha form som et seminar med dialog og
nettverksbygging i fokus.

Hvordan kan kulturaktører og næringsliv utfordre hverandre på å
utvikle regionen vår til noe enda bedre? Hva kan næringslivet vinne
på å samarbeide med kulturen? Hvordan kan man stimulere og drive
fram et godt samarbeid mellom næring og kultur? Kan samarbeid i
visse tilfeller være skadelig for noen av partene? Og hva kan være til
hinder for et godt samspill som alle parter får noe
godt utav?
Årets møteplass vil ha innledere som kan belyse overnevnte tema
på ulike vis. Hallgrim Rogn fra Grunderbedriften Innovangsjon i
Vang Kommune, startet med festivalen Vinjerock og arbeider nå
på fulltid som Blestminister og sprettball for å gjøre en liten
fjellkommune i Valdres til en attraktiv plass å bo.

Hallgrim Rogn

Knut Perander ble i 2014 engasjert av Innovasjon Norge Arktis
som prosjektleder for program for kreative næringer i Troms.
Han har hatt lang fartids i næringa, blant annet som produsent i
Nordland Musikkfestuke, samt artist- og eventmanagement i
Lydteamet. Han har inngående kjennskap til kulturlivet og hva
som kreves for å skape en bedrift.
En rekke sentrale bedrifter i regionen og i landsdelen vil
formidle sin motivasjon for et sterkt samarbeid med
kulturfeltet, og vi vil få presentert både suksess og fiasko.
Seminaret inneholder en aktiv dialogdel, der både Profilgruppas
medlemsbedrifter, Kalottspel og øvrige seminardeltakere vil
forsøke å dra fram konstruktiv og anvendbar kunnskap som vil
kunne danne grunnlag for nye samarbeid i vår region.

Knut Perander

Seminaret avholdes på Mellembygd Samfunnshus tirsdag den 9. august kl. 14.00 – 20.00 og er åpent
for alle. Line Miriam Sandberg fra Destinasjon Senja har fått æren av å lede møtet. Profilgruppas 50
medlemsbedrifter og virksomheter, samt Kalottspel og Innovasjon Norge sine nettverk, vil bli særskilt

invitert. Dialogen avsluttes med middag klokka 18.00 og Kalottspels åpningskonsert klokka 19.00
med Fotefar, Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv Spellemannslag og Mellembygd Mannskor.
Påmelding til adm@profilgruppa.no innen 1. august. Profilgruppa vil sette opp buss fra Finnsnes til
Mellembygd Samfunnshus og tilbake.

Program
Willy Ørnebakk
Fylkesråd for næring, kultur
og helse i Troms

14.00 Åpning
14.10 Kulturelt innslag
14.20 25 år med Profilgruppa – hva kan sies om Profilgruppas fokus
på kultur?

Jan Fredrik Jenssen
Styreleder i Profilgruppa

14.30 Om Kalottspel og ambisjoner for samspillet med nærings- og
samfunnsliv lokalt, regionalt og nasjonalt

Nina Fjeldet
Daglig leder i Kalottspel

14.45 Kulturelle og kreative næringer i vekst

Knut Perander
Prosjektleder
Innovasjon Norge Arktis

15.15 Kaffepause
15.30 Innovangsjon i Valdres; fra rockefestival i Jotunheimen til
næringsetableringer og stedsutvikling.

Hallgrim Rogn
Innovangsjonsminister i
Vang i Valdres

16.00 Motivasjonen bak kulturkroner fra banken

Bjørn Eirik Olsen
Kulturnæringsstiftelsen
Sparebank1 Nord-Norge

16.20 Valg av samarbeidsprosjekt er et verdivalg og
omdømmearbeid for begge parter - om SalMars fokus på
samfunnsansvar og sponsorpolitikk

Irene Lange Nordahl
Samfunnskontakt i
Salmar Nord

16.40 Reistadløpet - lokal begivenhet blir verdenscuprenn. Hva betyr
det lokale for det internasjonale, og motsatt?

Nils Ole Foshaug
Ordfører i Målselv
Reistadløpet

Beinstrekk
17.00 Debatt og dialog
18.00 Middag
19.00 Forestilling: Nr. 25 Åpningskonsert med Fotefar, Kartellet, Mariann Torset Band, Målselv
Spelmannslag og Mellembygd Mannskor.
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