Plenarföreläsare
Gunnar Bjursell, professor em och koordinator för programmet
Kultur och Hjärna vid Karolinska institutet, ger en föreläsning om det
framväxande forskningsområdet där modern neurovetenskap möter
humaniora, pedagogik, samt klassiska kulturella aktiviteter.
Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövande av
dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av socialt
samspel, kreativitet och motivation samt kognition och inlärning, något som gäller såväl
unga som gamla. Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mer om samspelet
mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet (formbarhet), vilket är av betydelse för
hälsa, välbefinnande och livslångt lärande. En rad satsningar görs världen över för att
utveckla detta nya kunskapsområde.
http://www.kulturellahjarnan.se/
Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson har en lång erfarenhet av att
möta sin publik på konserthus, i kyrkor, bygdegårdar, på stora och
små scener - både i Sverige och utomlands.
I över tjugo år har de varit en av de mest anlitade grupperna i olika
landsting i Kultur i Vården projekt där de underhållit - såväl på
palliativa mindre avdelningar, äldreboenden, neurologiska enheter,
demensboenden, psykiatri, rehab och barnsjukhus - som på stora
öppna scener i verksamheter för de allra äldsta.
Här berättar Titti & Ehrling om några oförglömliga möten och om hur de med egna ögon fått
se hur mycket musiken betyder för förbättrad livskvalitet och läkning både för kropp och själ.
Ni får också några klingande exempel på musik från deras stora och skiftande repertoar som
väckt minnen och känslor.
www.seaflowermusic.se
Karin Westling har erfarenhet av arbete med kulturpolitiska
utvecklingsfrågor på både kommunal, regional och nationell nivå. Sedan
2012 arbetar hon på Kulturrådet, där hon bland annat samordnar
myndighetens sektorsuppdrag inom funktionshinderpolitiken.
Hon var under 2018 projektledare för Kulturrådets uppdrag att göra en
nationell översyn inom området kultur och hälsa. I Kulturrådets rapport
till regeringen ges bland annat en bild av hur kultursektor och hälso- och
sjukvårdssektor i samtliga län arbetar med kultur och hälsa, och hur de samverkar. Karin
kommer att beskriva resultat och slutsatser från rapporten.
Kulturrådets rapport finns att läsa här.

