Välkommen att delta i Idea Camp 2015
på temat ”Build the city” i Subtopia, Botkyrka den 22-25 september
Om Idea Camp
European Cultural Foundation (ECF) och Subtopia arrangerar för andra året i rad (förra året
var det i Marseille/Frankrike) Idea Camp på temat ”Build the city” i Botkyrka.
De inbjudna deltagarna består av 50 personer från olika länder – gemensamt är att de
ansökt och valts ut med sina idéer för ett mer demokratiskt Europa ur perspektivet
stadsutveckling. Fokus på årets IdeaCamp är alltså community och kultur som skapar,
bygger och förändrar våra perspektiv på vad städer är och kan vara.
Överallt i Europa ser vi nya sätt för medborgare och communitys att samverka och utveckla
den delade kulturen och den gemensamma miljön genom alternativa former till dialog,
genom nya perspektiv på deltagande demokrati. Det som händer när en grupp, eller ännu
hellre en idé, engagerar sig i det offentliga är att de som påverkas kan påverka. Och detta
gäller från lokala festivaler via kollektiv odling till volontärgrupper för läxhjälp och
utvecklingen av kreativa kluster/mötesplatser. Med framväxten av lokala initiativ växer en ny
”ekonomi” fram som bygger på kulturella värden, demokrati och gemenskap.
För ytterligare läsning: http://www.culturalfoundation.eu/library/idea-camp-2015participants-announced

FRI ENTRÉ TILL SAMTLIGA PROGRAMPUNKTER
Vi skulle dock uppskatta om du kan OSA till katarina.stahl@subtopia.se senast 17e
September så att vi vet hur många platser som behövs.
Onsdag 23/9 kl. 14.30-15.00
IdeaTalk: Michel Bauwens och Kevin Flanagan från P2P
Foundation.http://p2pfoundation.net/Main_Page
En inspirerande och personlig upptäcksresa på jakt efter det gemensamma (”the commons”)
i staden.
Torsdag 24/9 kl. 10.00-10.30
IdeaTalk: Dr. Jayne O. Ifekwunigwe, associate professor på Duke University,
”The Invisible City” (Den Osynliga Staden) Vad är det gemensamma ur migranter, diaspora
och de papperslösas perspektiv?
https://www.youtube.com/watch?v=d-0BoAGr50c
Fredag 25/9 kl. 14.00 - 17.00
Panelsamtal och presentation av 50 idéer för ett mer demokratiskt Europa.
På plats finns några av Europas mest engagerade stiftelser, lokala beslutsfattare,
opinionsbildare, stadsutvecklare, fastighetsägare, bygghenar och kultur- och
medborgarorganisationer samt botkyrkabor och invånare från stockholmsregionen
Utställning 14.00-17.00
Vandra runt bland de 50 idéerna, möt idéskaparna, skaka hand med nya samarbetspartner,
inspirera andra och låt dig själv inspireras och lära nytt. Efter avslutat Idea Camp den 25
september får idémakarna möjlighet att söka utvecklingspengar hos European Cultural
Foundation. 25 av idéerna får då ett fortsatt stöd om 10.000 EUR var för att fortsätta sitt
påbörjade utvecklingsarbete.
Panelsamtal 15.00-16.00
Utgångspunkten i samtalet är ”Culture is the foundation of the city”
Panelsamtalet är en timme långt och fokuserar på hur/var kulturens plats är i staden, var
finns plats för kulturella och demokratiska uttryck? Latin-Europa ser en våg av aktivitet i det
offentliga/gemensamma rummet. Vad ger det för effekter och inslag? Var är Sverige i
frågan, finns det utrymme för humanism, demokrati och estetik i svensk stadsbyggnadsidé?
Panelen:
Martin Rörby (SE), (Direktör för Birthe & Per Arwidsson Foundation/Arkitekturhistoriker/Fd
Skönhetsrådets sekreterare
http://www.svtplay.se/arkitekturens-parlor
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19673106.ab

Doina Petrescu (RO)
(Professor i arkitektur och undervisar i arkitektur i London, Paris, Bukarest och Iowa.
Beskriver sig själv som en nomad som kombinerar praktik och teori med kompassen inställd
på sociala och kulturella strukturer i stadsutveckling.)
http://www.theguardian.com/cities/2015/jun/15/urban-common-radical-communitygardens
Marcos García (ES)
(Verksamhetsledare vid Medialab-Prado, ett öppet lab för produktion och disseminering av
kultur. Tidigare programansvarig för för teknologi och utbildningsplattformen
MediaLabMadrid.)
Politiker (SE) Tbd (diskussioner pågår)
Moderator: Rana Zincir Celal (CY)(Programchef på Columbia Global Centers i Istanbul)
http://globalcenters.columbia.edu/istanbul/profile-wind_ldap/288
	
  	
  

	
  

