Välkommen till konferensen

Dalarna i fin form
- BE HERE OR BE SQUARE
En eftermiddag där vi summerar vad som hänt i projekt
arkitektur-form-design och blickar framåt tillsammans.
Det blir engagerande, intressant och roligt!

Föreläsning

Vi får ta del av Omid Massalis uppskattade föreläsning
om normkreativ design och Design Thinking.
Bland annat får vi höra om nystarten för Dalarnas
Arktitekturråd, Region Dalarnas fortsatta arbete med
frågorna, den kommande högskoleutbildningen i gestaltad livsmiljö och om länets egen Formvecka.

Omid Massali
Creative Director
Helikopter Brand
Design

PROGRAM
15.00 Dropin-fika
15:30 Projektledare Ann-Louise Rönestål Ek
hälsar välkommen
15:45-16:30 korta presentationer:

Design Tonje Halvorsen

Design Robert Curran

Datum: Tisdag14 maj 2019
Tid: 15.00 – 18.00, drop-in fika från 15.00
programmet början 15.30
Plats: Foа`jen, Magasinet Tullkammaregatan 12,
791 31 Falun
Anmälan : anmäl dig senast 12 maj, Andrea
Gazzola andrea.gazzola@ltdalarna.se
Kostnad: Ingen kostnad – fika ingår.
Frågor: Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare
annlouise.ek@ltdalarna.se eller på
070-64 410 28
Om projektet:

Region Dalarnas ambition har varit att belysa att arkitektur,
form och design också är kulturfrågor och ska värderas
i likhet med andra kulturformer. Projektet har syftat till att
lyfta frågorna och skapa en långsiktig struktur för dessa
inom länet.
Viktig har varit att stärka och höja statusen för arkitektur,
form och designfrågorna och skapa förutsättningar för ett
kreativt, samarbetsinriktat klimat. Kulturuttryck i form av
arkitektur, form och design påverkar hur vi mår och trivs,
hur människor och samhället fungerar. Arkitektur, form och
design har skrivits in som utvecklingsområden under bild
och form i den nya kultur- och bildningsplanen.

Dalarnas Arkitekturråd –
gestaltning, form och design
Länsarkitekt Frida Ryhag
Formveckan Dalarna –
med formen i fokus
Frida Lindberg, Svensk Form Dalarna
Så stärker vi gestaltningsfrågorna
i länet
Helena von Bergen, Region Dalarna
16:30-17:15 Föreläsning:
Normkreativ design och Design
hinking
Omid Massali, Helikopter Design
17:20-17:50 Panelsamtal:
Gestalta Dalarna skönhet som skapar utveckling
Kattis Karlsson Nordqvist,
länshemslöjdskonsulent
Arne Ludvigsson, fd stadsarkitekt Borlänge
Lina Sofia Lundin, konstnär och verksamhetsutvecklare CTH-huset Borlänge
Representant från ByggDialog Dalarna
Samtalsledare: Ann-Louise Rönestål Ek
Varmt välkomna!

