PROGRAM NORDISKT FOLKEMØDE
16 – 18 september 2017 i Aarhus
Lørdag 16.09: Folkemødet og politisk topmøde for 'forum for politiske ledere'
Folkemødet er for alle NCN medlemmer
Plats: Centralværkstedet
Mødeleder: Märta Stenevi
11.30
12.00

12.15
12.30
12.50
13.10
13.15
--------13.45

Fælles lunch
Folkemødet starter
Märta Stenevi byder velkommen og giver ordet til viceborgmester i Aarhus,
Anne Nygaard.
Johannes Lundsfryd, politiker fra Middelfart og medforfatter til bogen:
'Rodskud', præsenterer tanker om samskabelse i byudviklingen.
Kulturminister Mette Bock giver et oplæg om samskabelse i byudviklingen
Kulturminister Alice Bah Kuhnke giver et oplæg om Byudvikling som et
redskab for demokratiet.
Märta Stenevi takker for indlæg og indleder en trialog mellem Lundsfryd, Bock
og Bah Kuhnke om samskabelse og byudvikling.
Trialog.
Pause (NCN medlemmer (ikke politikere) går til Sydhavnen for at deltage i en
fælles workshop med de unge urbanister, se specielt program).

--------Topmødet er for "Forum for politiske ledere' i NCN byer
Plats: Centralværkstedet
Mødeleder: Märta Stenevi
14.00

14.30

14.30
15.00

17.00
17.20

Topmødet starter
Märta Stenevi byder velkommen til de to kulturministrene og til medlemmerne
af 'Forum forpolitiske ledere', hun præsenterer et udkast til 'fælles vision for
nordiske byer' for ministre og medlemmer.
Märta indleder en dialog med de to kulturministre (med at spørge om, hvordan
ministerierne kan støtte den fælles vision og hvordan NCN kan støtte
ministrenes arbejde på området).
Dialog mellem kulturministrene og medlemmerne af Forum for politiske ledere.
Præsentation af medlemmerne af Forum for politiske ledere.
 Debat, eventuelt i grupper
 Pause og mingling,
 Opsamling og konklusion ved Märta
Oplæg fra Nordisk Råd (det norske formandskabs program for byer) ved Guro
Voss Gabrielsen.
Topmødet slutter

Masterclass for urbanister og NCN
For unge urbanister fra hele verden, og fra nordiske byer. De er fremtidens byudviklere og vil
udarbejde og præsentere deres nye ideer til byudviklingens indhold og metodik.
Arrangeres sammen med Aarhus Kommune og Academy of Urbanism.
Master Class er for alle NCN medlemmer (utom politiker)
Plats: Sydhavnen
14.15
14.45
15. 45
16.30

Masterclass
Velkomst og Introduktion v Stephen Willacy, Christer Larsson og AU
Unge urbanister forelægger til debat deres 'provokation' overfor
mødets deltagere (oplæg der er udarbejdet fredag og lørdag formiddag)
Debat i plenum mellem unge urbanister, NCN medlemmer og andre
Foredrag ved Rob Adams

Folkemødet er for alle NCN medlemmer
Plats: Centralværkstedet
17.30

--------19.00
20.00
---------

Foredrag ved Helle Søholt, leder af Gehl Arkitekter: Alle skal være med i
bysamfundet (om social holdbar byudvikling og om en ny
planlægningsopfattelse).
En fælles skål (fælles sang).
Festmiddag.

Søndag 17.09: Samskabelse og samskabelses-værksted
Plats: Centralværkstedet
For NCNs medlemskreds: Guldzonerne, dvs borgere, politikere og embedsmænd fra alle NCN
byer.
08.30
08.35
08.45
09.00
09.20
09.40
-------10.00
-------10.15
10.30
-------12.30

Märta Stenevi byder velkommen til guldzonerne og samskabelsesdagen.
Morgensang.
Märta Stenevi præsenterer en fælles vision for nordiske byer.
Oplæg om samskabelse i praksis, kommunaldirektør i Gentofte.
Oplæg om aktive borgere og samskabelse, borger CarolineTandefelt.
Oplæg om 'guldzonerne', Louise Kielgast.
Pause
Introduktion til Samskabelsesværksted, Uffe Steiner Jensen.
Samskabelses værksted.
Lunch

-------13.15
-------15.00
-------15.30
17.30
--------19.30

Samskabelses værksted fortsætter.
Pause
Foredrag og debat ved Lene Andersen og Lars Qvortrup
Christer Larsson modererer debat
Slut
Middag (på egen hånd i byen, fx Sydhavnen)

Mandag 18.09: Aarhus som verdensudstilling og Master Class om Nordic City Lab
For NCNs medlemskreds: Guldzonerne, dvs borgere, politikere og embedsmænd fra alle NCN
byer.
Plats: Centralværkstedet
08.45
09.00
09.10
10.00
--------13.45
--------14.00
14.30
15.30
16.00

Morgensang.
Erik Jespersen, Direktør i Aarhus Kommune, introducerer.
Præsentation af pilotprojekter om cityguides fra Malmø, Norrköping og Aarhus
kommuner.
Byvandring i Aarhus, gruppevis (besøg til nogle steder og miljøer),
lunch i byen.
Pause/kaffe (Centralværkstedet)
Master Class om Nordic City Lab, intro ved Hannah Wadman
(om verdensudstillingen) og Per Riisom (om Master Classen)
Master Class
Opsamling og perspektivering, Christer Larsson
Slut

PROGRAMFORKLARING
Programmet består af flere arrangementer fordelt over 3 dage.
1.dag, lørdag (kl.12):
1) Folkemødet starter og 2) Politisk Topmøde - med indlæg fra og dialog og debat med 2
nordiske kulturministre samt 3) Festmiddag (samtidig med det politiske topmøde kører en
workshop, hvor unge urbanister forelægger et oplæg til debat med NCN medlemmer),
2.dag, søndag:
Samskabelsesdag: udvikling og test af nye samarbejdsmetoder mellem borgere, politikere og
embedsmænd ('guldzonerne') samt en række oplæg og foredrag. Op til Folkemødet er der
dannet 'guldzoner' i alle NCN byer, og disse deltager i Folkemødet og på samskabelsesdagen,
3.dag, mandag:
Generalprøve på 'Verdensudstillingen af nordiske byer og bykultur' med Aarhus som
eksempel (cityguide og byvandring) samt Masterclass for 'guldzonerne' om 'Den Nordiske
Urbaniade', dvs Nordic City Lab (2018/19) og Verdensudstillingen (2020).
Sammen med AU og Aarhus Kommune gennemføres en workshop for unge urbanister fra
hele verden, herunder fra NCN byer. Det foregår i eget regi og i et tidsforskudt forløb, der
starter fredag, kl.12 - 17, kører videre lørdag formiddag, kl.9 - 12 og kulminerer med en fælles
workshop lørdag eftermiddag, kl. 14 - 16 med deltagelse af NCN medlemmer (men ikke
politikere, der er til topmøde).

