Missa inte vårens kulturarvsevenemang
Denna gång vill vi berätta om tre evenemang som sker innan sommaren.
Först om vår Kulturarvsdag i Åtvidaberg. Sedan om Humanistdygnet som sker
i Linköping. Under Humanistdygnet har vi en egen programpunkt som heter
Kulturarvsrundan, ett öppet forum för minnen och berättelser.
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Kulturarvsdag i Åtvidaberg, den 25:e april
Kulturarvsdagen är en av möjligheterna att bevandra sig i vad som sker på kulturarvsarenan i länet. Här kan kontakter knytas för samarbeten mellan intresserade aktörer. Denna
gång sker dagen i Åtvidaberg i samarbete med Brukskultur Åtvidaberg och Åtvidabergs
kommun. Programmet är både vitt och brett, alltfrån graffiti till historiska kartor.
Klicka här för att läsa mer om hur du anmäler dig.
Klicka här för att se hela programmet.

Besökare vid Kulturarvsdag i
Linköping
Bild: Elisabeth Strömberg

Humanistdygnet i Linköping, den 19-20:e april
Humanistdygnet återuppstår! Det allra första Humanistdygnet anordnades i Tage Danielssons anda 1986. Årets tema är Den lekande människan. Programmet är fullspäckat med
intressanta och spännande föreläsningar och kulturhändelser! Fredagskvällen inleds på
Konsert och Kongress kl. 20:00 med Bianca Kronlöf som konferencier. Invigningstalare
på lördagen, kl. 13:00 på Östergötlands museum, är skådespelaren Sissela Kyle.
Det är fri entré till alla programpunkter. Läs mer om arrangemanget och dess program.

Kulturarv från Åtvidaberg
Bild: Facit-Electric

Dagen arrangeras av Linköpings universitet och Filosofiska fakulteten tillsammans med
Humaniststiftelsen, Östergötlands museum, Linköpings kommun och Mediehuset Corren
samt många andra samarbetspartners.

Kulturarvsrunda med minnesbuffé, den 20:e april
Detta är Kulturarv Östergötlands egna programpunkt under Humanistdygnet, om minnen och berättelser. Här får du lyssna på personliga berättelser som alla är en del av vårt
kulturarv. Du kan också ta del av två personporträtt av Anita Ogenvik och Christer Felix.
Kanske vill du berätta om ett eget minne. Vi berättar för varandra. Vår minnesbuffé finns
med för att gnugga igång tankegångarna. Du välkommen att inspireras och glädja andra!

Humanistdygnet 2013
Den lekande människan

Hjälp oss samla in minnen! Ta med din färdiga berättelse eller digitalisera den på plats.
Med din tillåtelse kanske redaktionen väljer att publicera den under månadens på vår
hemsida.
Välkommen till Östgötarum på Östergötlands museum, kl. 10.30-12.30.

Inspiration till minnen?
Bild: Östergötlands museum
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