Mat och kultur och åboländsk matkultur
Åboländskt kulturseminarium för kulturaktörer, tjänstemän, politiker, organisations- och
projektanställda, företagare samt övriga intresserade.

Fredag, 26.10 kl. 9 - 15 på Westers trädgård, Finnuddsvägen 1255, Kimito

Preliminärt program
9.00

Kaffet är serverat – välkommen!
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund

9.30

Från jord till bord – varför närproducerat?
Helena Fabritius, SLC Åboland
Om finlandssvensk matkultur och inhemska fruktträd
Elise Hindström, UngMartha
Ruoan kulutus murroksessa- kuluttajat haluavat osallistua ruoan tuotantoon
Johanna Mattila, projekt KulTa

10.30

Från kakao till choklad – en lång resa
Paul Reuter, kock och företagare

11.00

Maten visar vem du är - om sambandet mellan mat och bild
Fred Andersson, Visual studies, Åbo Akademi
Vad får vi för mat idag? Om kostpolicy och institutionsmat
Birgitta Parikka, kostchef, Kimitoön
Restaurangdag – gemenskap och engagemang
Timo Santala, restaurangdagens grundare, TedxTalks (video på engelska)

12.00

Lunch
Kulinariska konserter och andra kulturkoncept på Westers.

13.00

Idéverkstad i grupp kring VårKultur 2019
Vänd på bladet för att läsa om diskussionsämnen

14.00

Öl – en trendig kulturdryck, Paul Reuter, kock och företagare

14.30

Sammanfattning av gruppdiskussioner
Information om bidrag från Svenska Kulturfonden

Pris: 15€, betalas på plats

Anmälningar
Senast 21.10 till Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi eller via
www.sydkusten.fi/kurser. Ange eventuella dietönskemål i samband med anmälan.

VårKultur
VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och kultursektorerna i Åbo,
Pargas och Kimitoön. Dessutom samarbetar vi med privatpersoner, konstnärer,
organisationer, företag, föreningar, bibliotek, skolor, daghem, äldreomsorgen och andra
aktörer för ett mångsidigt program. VårKultur är öppet för alla intresserade.
Temat för VårKultur 2019 är mat och matkultur och förverkligas 6-22.4.2019. Målet är att
uppmärksamma temat på många olika sätt med olika infallsvinklar. Alla äter dagligen så
maten är en viktig del av vår kultur. Vi hoppas på att inom VårKultur utveckla nya koncept
och aktiviteter i hela Åboland, erbjuda ett mångsidigt program för olika målgrupper med
engagemang och överraskningar. Genom att vara med i samarbetet får du idéer och
inspiration, nya samarbetsparter och synlighet för det du gör.
VårKultur har ordnats sedan 2007 och tidigare teman har bl.a. varit musik, historia, litteratur,
fotokonst, dans, kultur för och med seniorer och kulturvandringar. Läs om VårKultur på
www.varkultur.fi och på https://www.facebook.com/varkultur/.

Välkommen med!

Ämnen för gruppdiskussioner 26.10.2018
- vad ska vi lyfta fram under VårKultur 2019?
1. Matkultur som förenar och engagerar
- Att ordna evenemang samt använda mat för engagemang och integration.
2. Åboländsk matkultur och traditioner
- Vad är speciellt för regionen? Vad vill vi lyfta fram och hur?
3. Från jord till bord
- Hur producerar och konsumerar vi livsmedel? Om hållbarhet, närmat, ansvar och val.
4. Mat som (kultur)upplevelser
- Mat i konsten och konstnärlig mat, andra länders matkultur.
5. Mat – mera än näring och föda
- Matkultur för dem som inte kan välja själva. Hur involvera institutionerna i VårKultur?

