
VAD STÅR 
PÅ SPEL?

Allmän information

Program

SAMSPELARE (SO FAR):

EN WALK’N’TALKSHOW OM PLATSEN,
ARVET OCH FRAMTIDEN

27–28 AUGUSTI 2021
HUSÅ

Allra viktigast: Här respekterar vi varandra och alla människors 
lika värde, klimatkonventionen och planetgränserna. Vi gör vårt 
bästa för att ta plats på scen och spela våra roller så bra vi just 
nu kan, i den här ensemblen.

Boende: Finns på flera håll och med olika standard – se 
booking.com och sök på Huså, Jämtland eller Kall, Jämtland 
eller Åre.

Covidanpassning: Utifrån rådande rekommendationer.

Friluftsförutsättningar: Evenemanget tilldrar sig utomhus på en 
friluftsteaterscen. Scensamtalarna sitter under tak. Deltagande 
publik sitter delvis under tälttak. Filtar finns att hyra men egna får 
gärna medtagas. Kläder efter väder förstås.

Integritet och GDPR: Den som deltar i arrangemanget eller som 
vistas i dess anslutning kan komma att filmas.

Med reservation för förändring: Vi lever i en föränderlig värld. 

Parkering: Finns i Huså hytta – se karta. Parkeringshjälp finns. 
Parkeringsavgift 30 kr per dag swishas till föreningen 
Husåspelet 123 567 52 95.

Sittplatser: Deltagande publik har tillgång till anvisade sittplatser 
på träbänkar utan ryggstöd. Den som vill ta med egen stol som 
ersätter träbänken är välkommen att göra det.

Toaletter: Utedass finns i nära anslutning till evenemangsplatsen. 
WC inomhus finns på Huså skola ca 600 m från evenemang-
splatsen och 100 m från parkeringen.

FREDAG 27 AUG

08.30    Kaffe & macka

09.30    Walk’n’Talkshow:

              SKEPPSBRON 46 – JOHANNESBURG – OL’SVENS LÄGDA
              –om platsen, arvet och framtiden.

              KARTAN INOM OSS
              –om vägval, om ledarskap och om att passa rätt.

              TÖMMA SJÖAR, VECKA BERG OCH SÄTTA VÄRLDEN PÅ PLATS
              –om uthållighet och om samspel.
              
              NÄR KULTUREN DÖR, VÄXER DET SLY ÖVERALLT
              –om rösters värde och om landskap som får växa-igen.

              GLOKAL UTMANING
              –om resurssättning och om livsnödvändigheter.

16.00    Fri lek och fritt arbete

18.00    Matmingel

20.21     Filmpremiär “Vad står på spel - platsen, arvet, framtiden?” –utebio

LÖRDAG 28 AUG

10.00 Eftersläpp filmvisning ”Vad står på spel?” – bildskärm inomhus

13.00  Walk’n’Talkshow:

           BRÄNNBART
           –om finansiering och annan resurssättning.

           KULTURARVET SOM UTVECKLINGSKRAFT
           –om historier som bestämmer framtiden.

           A PLACE WITH A VIEW
           –om att leva på utsikten och våra varför.

           SAMSPELARE
           –om att hitta sin ensemble som förstår vad som står på spel 
           och som vill spela sin roll i helheten.

16.00 Fri lek och fritt arbete

18.00 Matmingel

20.21  Filmpremiär “De va ma – den filmade teaterföreställningen 
           om vår historia om Husåspelet” –utebio

använd gärna #vadstarpaspel när du taggar 
dina egna inlägg från evenemanget.

KULTURKUNSKAPARNA.SE

@KULTURKUNSKAPARNA

@KULTURKUNSKAPARNA

INFO@KULTURKUNSKAPARNA.SE

073-2910018

Vad står på spel? Det är frågan vi ställer både till oss själva och till deltagare när vi välkomnar till en publik Walk’n’Talkshow, Utgångspunkten 
är att kulturell tillväxt är en avgörande komponent i bärkraftig, glokal utveckling. Arrangemanget är en handlingsinriktad, samproducerad och 
tillämpad förstudie och kunskapsutvecklare. Vad står på spel? Vilka visioner och förverkliganden vill vi vidare i? Vad behövs för att möta behoven 
och kunna satsa? Vi ställer frågorna utifrån tre samhörande perspektiv: platsen – arvet – framtiden och kopplar svaren till de globala målen i 
Agenda 2030. Ambitionen är en årligen återkommande nationell mötesplats och ett flertal, långsiktiga och konkreta genomförandesatsningar för 
att agera utifrån det som på spel! Arrangemanget genomförs på utomhusscenen ”Smiddjan” på Ol’Svens i Huså, västra Jämtland 27–28 augusti 
2021. Vad står på spel? Är också titeln på en av två filmer som har premiär under arrangemanget.

Bland scensamtalarna finns: Jenny Grip, VD Samling näringsliv och tidigare elitidrottare, Jimmy Eriksson, TF Kulturchef, region Jämtland 
Härjedalen, Sara Strömberg, författare och journalist, Kristina Persson, grundare av tankesmedjan Global utmaning och Frejas fond, tidigare lands- 
hövding i Jämtlands län och tidigare framtidsminister, Martin T Johansson, regissör och manusförfattare, Dan Olofsson, möjliggörare av Projekt 
Kaxås i Offerdal och Star for Life i Sydafrika och Namibia.

Samtalsledare: Marika Griehsel - journalist, Helena Kuhlefeld - kulturanalytiker och Linda Forss - samhällsbyggare

Hur det började
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”Vad handlar det här om, egentligen?” sa jag
”Det handlar om …..det handlar om ….. ”, trevade filmproducenten 
Marika Griehsel. Hon sökte inte bara efter orden utan efter själva 
kärnan i berättelsen i den dokumentär hon skulle klippa ihop. 3 
stycken 15 minutersavsnitt.
Jag ställde inte frågan för att hon och jag inte visste, utan för att 
vi behövde hjälpas åt att hitta det just nu, mest angelägna svaret 
och komma vidare.
Det var frustrerande att inte få tag i det där som egentligen var 
helt tydligt, så vi gav upp. För nu. Tog en kopp kaffe. Sen frågade 
jag Marika igen. ”Men vad handlar det om, EGENTLIGEN?”
Hon hytte med kaffekoppen och gav prov på de där glasklara, 
konkreta och fokuserade formuleringarna som jag mindes från 
när hon var min ungdomsidol i form av korrespondent för SVT i 
södra Afrika. ”Det handlar om allt som står på spel! Människor-
na, miljön, framtiden, lokalt, globalt. Hoppet. Och historien om 
kulturens kraft. Både som egenvärde och som metod. Om arvet. 
Varför det är viktigt att minnas. Och utveckla. Gemenskapen. Allt! 
Hela Agenda 2030 finns i den där dokumentären.”
”Tack. Perfekt.”, sa jag och satte ner min kaffekopp. ”Då vet vi vad 
filmen heter och vad den handlar om.”
”Vad menar du?”, sa Marika.
”Vad står på spel?” sa jag, medvetet dramatiskt.
Marika automatfyllde på, lika dramatiskt, med underrubriken: 
”platsen – arvet - framtiden”
”Och den frågan är för viktig för att bara vara en film.” sa jag. ”Den 
behöver ett sammanhang där fler får chans att ställa och svara på 
samma fråga.”
Där satt det. Som en smäck. Inför allt som står på spel öppnades 
allt. Inte minst dörren till en insikt om att frågan om vad som står 
på spel är större än en film, men där filmen kan vara en dörr i sig. 
Som initiativtagare bjöd vi in flera, för det här var ingenting vi vare 
sig skulle eller kunde mäkta förverkliga själva. För mycket stod 
på spel.
Läs hela storyn på kulturkunskaparna.se




