UP! - Program for workshop fredag d. 17 og lørdag d. 18 marts
Nu starter ProKK´s sidste projekt under Kulturby 2017. Projektet hedder UP! - en
opløftende udstilling i byens rum. Vi introducerer temaet fredag d. 17. med mulighed
for spørgsmål. Udstillingen finder sted i Aarhus gader, kringelkrogene og offentlige
pladser, så derfor vil vi holde et oplæg om stedsteori og offentlige rum med fokus på
interaktionerne. Vi vil efterfølge dette oplæg med plads og tid til at arbejde med jeres
idéer.
Kom og vær med til at præge byens rum hen over sommeren i udstillingen UP!
Fredag mødes vi i VIA University College, Ceresbyen 24 kl. 19.00 – lokalenummer følger
om få dage.
Lørdag mødes vi på Godsbanen, Vogn 1, kl. 10.00
Fredag - VIA University College, Ceresbyen 24
Kl. 19 Evaluering af Songs from the Woods og Surfing the Great Tsunami
- Hvad kan vi tage med os ind i projektet UP! og fremover?
Kl. 19.45 Kaffe
Kl. 20 ProKK i fremtiden
- Efter 2017 vil økonomien være en anden. Hvilke aktiviteter vil vi have? Kan vi finde
aktive
medlemmer til bestyrelsen, nye medlemmer til foreningen?
Kl. 21 Præsentation af Open Call 2017
Lørdag - Godsbanen, Vogn 1
Kl. 10 Velkomst og intro over en kop kaffe
Kl. 11 Oplæg om stedsteori og interaktioner i delte rum af Jeanett Tagara
Kl. 12 Frokost
Kl. 13 Arbejde med projekter til UP!
Kl. 15 Kaffe + videre arbejde med projekter
Kl. 17 Generalforsamling (se separat program)
Kl. 19 Fælles spisning
Ændringer i programmet kan forekomme
Tilmelding senest mandag midnat, hvor du tilmelder det hele - eller hvis ikke, så hvilke
dage og måltider du kommer til.
Frokost lørdag laver vi selv efter indkøb i supermarkedet, så meld dig gerne til at hjælpe
med indkøb eller anretning.
Spisning lørdag aften bliver med varm mad udefra. Har du særlige behov, så skriv det i
tilmeldingen.
Har du lyst til at komme med noget godt til kaffen, så skriv!
Tilmelding senest mandag midnat til:
Adria Florea adriaya@gmail.com
Venlig hilsen
Adria, Jeanett og Ulrik

