INVITASJON
Samling i Løfte håndverket
Tid:
23. mai 2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Rådhussalen, Litteraturhuset, Kongens gate 2, Trondheim

Hvordan lykkes som næringsdrivende innen
små håndverksfag?
Å være næringsdrivende innen smale håndverksfag er krevende, men det nytter.
Kulturelle og kreative fag har lenge vært et satsningsområde for regjeringen.
Sommeren 2017 ble Kulturrådets Seksjon for kreativ næring opprettet i Trondheim.
Seksjonen skal forvalte støtteordninger for et vidt spekteret av næringer - fra musikk
og dans til dataspill og arkitektur. Under merkelappen Kulturarv, skal også næringsdrivende innen tradisjonshåndverk tilgodeses.
På seminaret setter vi søkelyset på spenningsfeltet mellom næringsdrift og offentlige
tiltak: Hvilke utfordringer møter man som etablerer og driver innen feltet tradisjonshåndverk? Hvordan kan feltet bli mer robust? Hva finnes av offentlige støttetiltak og
hvor godt treffer de?
Et utvalg håndverkere tenker høyt om vyer de har for faget sitt, og de møter
sentrale aktører innen kultur- og næringsutvikling til meningsutveksling.
Håndverkerne representerer en liten bredde av det svært mangfoldige feltet
tradisjonshåndverk.
Vi oppfordrer salen til å delta i diskusjonen.

LØFTE HÅNDVERKET

er et nettverk rettet mot
håndverkere, organisasjoner
og beslutningstakere innen
feltet tradisjonelt håndverk.
Målet er å styrke utøvelsen
av håndverket gjennom
erfaringsdeling, diskusjon og
nettverksbygging. Nettverket
tar også initiativ til å sette
viktige saker på den politiske
dagsorden.

Målgruppe
Næringsdrivende innen tradisjonshåndverk og andre små aktører i feltet av
kulturelle og kreative næringer. Aktører innen kultur- og næringsutvikling.

PROGRAM
10:00 Åpning v/Eivind Falk og Dag Feldborg

OBS!
Støtteordningene Regional
bransjeutvikling og Næringsutvikling (Kulturrådet) lyses
ut én gang i året.
Søknadsfristen er 5. juni,
http://www.kulturradet.no/
kreativ-naering

10:15 Støtteordninger for små næringsforetak
Om virkemiddelapparatet rettet mot kulturelle og kreative 		
næringer generelt og kulturarvstiltak spesielt.
Bodil Børset, seksjonsleder, Seksjon for kreativ næring i
Kulturrådet, Trondheim
10:35 Gjørtlerfag i krise – fra ord til handling?
Gjørtlerne Kaare og Bent Ramberg, Nidaros Metalvarefabrik, 		
Trondheim
11:00 Instrumentmakerfaget i medvind
Fiolinmaker Magnus Nedregård, Oslo
11:20 Våg å samarbeide!
Om kreative prosesser i krysningspunktet håndverk og design. 		
Siv Støldal, designer og herreskredder, kultur- og næringsutvikler,
Tyssøy utenfor Bergen
11:40 Spørsmålsrunde
12:00 Stående lunsj med tid til å prate med innlederne
13:00 Å tenke på tvers i treskjærerfaget
Treskjærer Boni Wiik, Treskjærerverkstedet A/S, Gamle Fornebu
Kultursenter, Bærum
13:20 Hvordan lykkes stort som små?
Om mikrobedrifter, nedstrøms-aktiviteter og virtuelle nettverk
i Finnmark. Mette Westlie, daglig leder ved Hermetikken
kulturnæringshage i Vadsø
13:40 Plenums diskusjon om virkemidler. Ordstyrer Dag Feldborg
14:40 Oppsummering ved Eivind Falk

Påmelding

innen 14. mai på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/Dag Feldborg – tlf. 936 37 965

