EN TEMADAG OM ÖKAD DELAKTIGHET OCH LIVSKVALITET

STUDIO ACUSTICUM PITEÅ 17 SEPTEMBER 2019

Välkomna till en temadag som vidgar perspektiven! När vi samverkar
över sektorsgränserna så att kreativa näringar verkar inom kultur,
vård och omsorg, så kan fler människor få möta sina sinnen, känna
mening och gemenskap; innovation som ger livskvalitet. Men hur
mäter man det? Hur skärper vi sinnena? Och vad betyder allt det
här rent praktiskt? Välkomna att ta reda på det tillsammans med
våra experter. Dagen arrangeras som en del i projektet “Testmiljö
på studio Acusticum – mot ett framtida sensoriskt upplevelsehus.”

TEMADAGENS PROGRAM
10.30 	  Kaffe och introduktion
11.00 	  Föreläsare Jonna Bornemark
12.00 	  Lunch på 2Kök
13.00 	  Föreläsare Lina Fridblom
13.45 	  Besök i sensoriska “gymmet” 		
	  Senses Labs, samt fika
14.30 	  Föreläsare Johan Swahn
15.15–	  Frågor, samtal och avslut
ca 15.45

JOHAN SWAHN, 14.30 – 15.15, STORA SALEN

JONNA BORNEMARK, 11.00 – 12.00, STORA SALEN

LINA FRIDBLOM, 13.00 – 13.45, STORA SALEN

Kraften i kulturen

Våra magiska sinnen

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk
kunskap på Södertörns högskola. 2018 kom hennes
bok “Det omätbaras renässans – en uppgörelse med
pedanternas världsherravälde.” Jonna är aktiv inom flera
forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland
annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter,
subjektivitet och bildningsbegreppet.

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare inom kultur,
Studieförbundet Bilda, är musiker med stor erfarenhet
även från programverksamhet inom omsorgen. Lina talar
om kulturupplevelsen, om bildning och om människans
levnadsberättelse. Om en känsla av sammanhang och
delaktighet, om förundran och reflektion, om och hur
man konkret kan arbeta med kultur för alla sinnen.

Johan Swahn, är forskare inom sensorisk marknadsföring på Diaz & Swahn. Han är specialiserad på att
integrera vetenskap och näringsliv inom dagligvaruhandeln och har tidigare erfarenheter som kock. Som
ansvarig forskare på Örebro universitet utforskar han
Framtidens mat i ett samarbete med Restaurang- och
hotellhögskolan i Gryhyttan. Johan berättar bland annat
om sinnenas magi och hur han kan lura våra smaklökar.

Det omätbaras renässans

B O K A / K Ö P D I N A B I L J E T T E R PÅ

www.studioacusticum.com

Temadagen ingår i ett projekt om sensorik, kultur
och omsorg, mellan samarbetsparterna:

Temadagen möjliggörs med
projektstöd (KKN) från:

