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Kære partnere,

Hermed fremsendes indkaldelse og program for workshop om Simrishamn's kulturelle
identitet.

Indkaldelse

til workshop
tirsdag den 7. februar 2006, kl. 9.00 -16.00 på
Galleri Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn

Program

SIMRISHAMN’s KULTUR-IDENTITET

09.00 Morgenkaffe

Velkommen til workshop v/Gunilla Janlet

Om projektet v/Henrik Sparre-Ulrich

Introduktion til workshoppen v/ Henrik Haubro

10.00 ET FÆLLES BILLEDE AF SIMRISHAMN

11.00 Pause

11.15 KORTLÆGNING AF SIMRISHAMN’s ADFÆRD OG FÆRDIGHEDER

Det handler om at beskrive hvad vi gør og hvordan… som grundlag for en beskrivelse af
hvorfor, dvs. hvad der er vigtigt for os i Simrishamn og hvilke overbevisninger, vi går ud fra

12.45 Lunch

13.30 SIMRISHAMN’s KULTUR-IDENTITET OG VISIONER

Sammenhængen mellem Simrishamn værdier og overbevisninger (identitet) og
udviklingsmuligheder og visioner på forskellige felter (kultur, sundhed, erhverv, turisme osv.)
Hvordan går det i spænd?
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15.00 Eftermiddagskaffe (i arbejdsprocessen)

15.45 Afsluttende opsamling

16.00

Dagen handler om at skabe et billede af, hvem Simrishamn er kulturelt. Hvis Simrishamn
havde været et menneske, ville vi kalde det: at fortælle hvem Simrishamn er i dag – og hvem
I gerne vil have, Simrishamn skal blive i fremtiden. Altså at beskrive Simrishamn’s identitet.

Identitet omfatter både det, vi går og gør (adfærd), og det, vi kan (evner og færdigheder). Og
så lidt mere. I de fleste tilfælde har vi forskellige identiteter på forskellige livsområder/felter
som f.eks. arbejde, familie, fritid osv. Og nogle livsområder er vigtigere for os end andre.

Dette gælder nok også Simrishamn. Hvem er Simrishamn på de forskellige livsområder/felter
som f.eks. boliger, kultur, handelssted, fritidsområde, sundhed osv.? Og hvordan hænger nye
udfordringer sammen med Simrishamns identitet, evner og færdigheder og adfærd? Hvilke
styrker har Simrishamn? Hvilke svagheder har Simrishamn? Hvilke muligheder har
Simrishamn? Hvilke trusler?

Formålet med dagen er således at skabe fortællingen om Simrishamn set fra forskellige
synsvinkler.

Det sker som led i den kulturkortlægning, der er sat i gang i forbindelse med EU Interreg IIIA
projektet, og som gerne skulle føre til en ny kulturel planlægning og nogle spændende
initiativer i Simrishamn. Arbejdsformen er workshop, dvs. nogle få og korte oplæg men mest
jeres egne diskussioner og idéer.

Venlig hilsen

Henrik Sparre-Ulrich
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