
Inbjudan till nätverksträff påGylleboverket

29 september – 1Oktober 2022

Hej finaste kollegor och varmt välkomna till Gylleboverket för Denkollektiva hjärnans
åttonde nätverksträff. Tillsammans kommervi att under 3 dagar utbytatankar,
erfarenheter och idéer.

Vi tänker ossenutgångspunkt i att tillsammans utforska frågor om samarbeten,
autonomitet, om att facilitera handlingsutrymme och rumsligheter som kan utmana
inlärda tankemönster, som ger handlingskraft till de utmaningar vi alla står inför, såväl
globalt som lokalt.

Vi tar avstamp i våraerfarenheter, idéer och förutsättningar på våra olika platser, platser
som samtidigt ären del av ett sammanlänkat ekosystem ien större värld.

Vi sermycket framemot att ses nere hos oss på den gamla skroten påÖsterlen i Skåne.

Anmälan senast 1 september till info@gylleboverket.se
Det finns plats för 40 personer, först till kvarn.Max två personer från varje organisation.

Uppge namn och organisation/grupp, kostönskemål, om ni vill bo på vandrarhemmet.

Läs mer på:
www.gylleboverket.se
www.denkollektivahjarnan.se



Praktisk information

Boende: DKH står för boendekostnader, delat rum på vandrarhembeläget i Baskemölla
som ligger nere vid havet.

Tamed lakan och handduk.

En hyrd buss hämtar& lämnar alla 1 ggr/dagmellanGylleboverket och boendet.

Det går också bra att tälta hemma hos Etta& Jona frånGylleboverket på deras
permakulturgård 2 km frånGylleboverket om någon hellre vill det.

Vid behovmejla gärna info@gylleboverket.se, så hjälps vi åt att lösa på bästa sätt.

Mat:DKH står för lagad vegetarisk och veganskmat. Frukost, lunch ochmiddag.

Resa: DKHkan betala ut reseersättning vid behov, försök samåka!

Dit: Ta tåget/buss/bil till Simrishamn.

Till vandrarhemmet den 29 September gåren hyrd buss kl.17.00 från Simrishamn som
sedantar oss vidare till Gylleboverket kl. 17.45.

(Kommerdu tidigare går buss 3 (mellan Simrishamn-Kristianstad 1 ggr/timmen, hoppa av
på hållplats Baskemölla för vandrarhemmet)

Hem: 1 Oktober avgåren hyrd buss frånGylleboverket-Malmö kl. 15.00

IMalmö kommervi att besöka konsthallar och gallerier och avslutamedgemensam
middag

Ta sedan tåg/buss/bil frånMalmö vilken dag/tid som passarer.

Program

Fullständigt program kommer i början av september.

Torsdag 29/9

17.00 Ankomst vandrarhem

18.00 Ankomst Gylleboverket, visning av konst och plats

19.00Mingel, tv-dinner deluxe och bio

Fredag 30/9

08.00 Buss från Vandrarhem till Gylleboverket

08.15 Frukost påGylleboverket

09.00 Introduktion
Gylleboverket och nätverksträffen presenteras.

09.30 – 10.30Workshop: Det omätbaras renässans
Hur kan vi som konstnärsdrivna platser bära kravenpåNew Public management och
samtidigt bibehållaen autonomi ien struktur som förväntar sig att vi ska passa in ienmall
och samtidigt representera ett fritt tänkande och görande? Hur får vi möjlighet vara i det
oformulerade?Workshopen leds avGylleboverket.

10.30 – 10.45 Kaffe

10.45 – 12.00 Föreläsning

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Vårt nya (kultur)politiska landskap
Årets nätverksträff inträffar knappt tre veckor efter Sveriges riksdagsval. Tillsammans
kartlägger vi konsekvenserna av valutfallet lokalt och nationellt för att hittamöjliga vägar
fram för nätverkets kulturpolitiska arbete. Här arbetar vi praktiskt i grupp. Vilka frågor
vill vi driva som nätverk? Tameder fråga. Vi samtalar i mindre grupper utifrån det som vill
tas upp.

18.30Middag: Bohemernas Afton
Festmåltid med tillhörande samtalmedutgångspunkt ien gemensam filosofisk
frågeställning.

20.00 Konsert



Lördag 1 oktober

8.30 Frukost
Tillsammans äter vi frukost på filtar vid havet och reflekterar efter gårdagen.Under
ledning avGylleboverket.

10.00 Resa från havet till Gylleboverket

10.15 Självorganiserade samtal
Har duen idé eller fråga du går och funderar på och vill tänka kring tillsammans med
andra? Under denhär tiden organiserar vi de samtal, övningar eller situationer vi själva
längtar efter.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Reflektion
Tillsammans diskuterar vi dagarna och de frågor som har dykt upp. Hur går vi vidare
härifrån? Under ledning avDenkollektiva hjärnans styrelse.

14.30 – 15.00 Avslut

15.00 Avresa
Tillsammans reser vi frånGylleboverket till Malmö. Under bussturen får vi ta del av ett
performance av konstnärernaNiclas Hallberg& Stina Pehrsdotter.


