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Lunch, konsert och samtal om
kulturens värde för näringslivet och på arbetsplatsen
På dansbanan i Unnaryd Folkets park, Parkgatan 8
Onsdag 26 augusti kl 13.00 – 16.00
13.00 LUNCHBUFFÉ
där det serveras rätter med närproducerade råvaror från våra
lokala restauranger.
14.00 KONSERT
särskilt komponerad för Unnaryds dansbana av den
danske pianisten Jan Overgaard. Här får vi smakprov av ett
musikdramatiskt sagospel om Unnen och en berättelse om en
sjunken stad på sjöns botten...
14.30 FIKA OCH SAMTAL
• Thomas Lantz - VD för Ystads teater - berättar om Wallanders
inflytande på Ystad och om Ystads årliga jazzfestival
• Politiker/näringsidkare från trakten ger sin bild av dagens
samverkan mellan kultur, näringsliv och samhälle.
• Lokal entreprenör/kulturarbetare presenterar sin framtidsvision
för Unnaryds kulturcenter.
• Paneldebatt - Kulturens betydelse för näringsliv och samhälle
och vice versa. Vilka beröringspunkter finns? Hur befrukta
varandras intressen? Kulturscen i Unnaryd – för vem? För vad?
Konferencier och moderator: Anna-Lena Bergelin (fd. Brundin)
Anmälan senast 20 augusti 2015 till kulturscen@unnaryd.com
Unnaryd – Jälluntofta Hembygdsförening/Projektgruppen Kulturscen

Anna-Lena Bergelin (f.d. Brundin)

komiker, författare och artist. Efter 35 år i nöjesbranschen
har vi lärt känna henne som Carina i ”Daily Live”, som
ståuppkomiker i ”Släng dig i brunnen” och Edith Piaftolkare. För den yngre generationen är hon kanske mest
känd som mamman i den populära julkalendern
”Mysteriet på Grefveholm”.

Jan Overgaard

dansk kompositör och musiker med mångårig erfarenhet
av forumteater och interaktivt rollspel. Dansbanans
stämning och arkitektur har inspirerat
Jan att skriva musiken som framförs.

Thomas Lantz

VD för Ystads teater. Kommunalråd i Ystad 1995 - 2009.
Han var med att starta upp hela filmsatsningen för
Ystad. Berättar bl a om Wallanders inflytande på Ystad
och om Ystads årliga jazzfestival (som han, tillsammans
med musikern Jan Lundgren, startade 2010) ... en
festival som blivit en av Europas främsta.

Unnaryd

en gammal kulturbygd vid sjön Unnen.
Här lever det traditionella bonadsmåleriet
och här blomstrar näringslivet.
www.unnaryd.com

Unnaryds vision

är en projektidé för att utveckla bygdens
kulturliv och skapa tillväxt och trivsel genom
kultur.
Unnaryds Hembygdsförening är en
motor i byn och vill satsa på en levande
kulturscen med dansbanan som centrum.

Dansbanan i Unnaryd

ligger idag bortglömd och oanvänd. Under
lång tid var dansbanor viktiga platser för
umgänge och möten. Genom att väcka
dansbanan på nytt, återskapas en levande
mötesplats för musik och dans, teater,
show och konferens.

