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K som i Kulturtidskrift
Temadag

Lördag 19/10 11.00-16.00 Stadsbiblioteket
I samband med utställningen K som i Kulturtidskrift 
- en utställning om kulturtidskrifternas roll i samhäl-
let arrangerar Stadsbiblioteket en temadag för barn 
och vuxna. Välkommen att delta i workshops, lyssna 
på föredrag eller uppleva ljudkonst! 
Samarr: Tidskriftsverkstaden i Väst,
Nätverkstan/Kulturtidskrifter

Mangaworkshop 9-18 år
11.00-13.00 Verkstaden

Redaktionen – Prova på arbetet som redaktör. 
Workshop för dig mellan 14 - 25 år.
13.00-16.00 Elsarummet
Hur arbetar en tidningsredaktion? Under work-
shopen får deltagarna prova sig fram till ett svar 
på den frågan. Utifrån de ämnen deltagarna är 
intresserade av, skapar vi en gemensam målbild för 
ett tidningsnummer. Workshopen ger utrymme för 
både det individuella uttrycket såväl som det ge-
mensamma, då vi använder oss av bild, text, form 
och andra tänkbara medier för att skapa ett ge-
mensamt tryck.
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Workshopen leds av Nils Forsén som är en 24: årig 
scenkonstnär och skribent. Han har tidigare job-
bat som redaktör för både tryckta och helt digitala 
medier.

Kulturtidskriften Nutida Musik pratar om ljudkonst
14.00-15.00 Nissanscenen
Legendariska kulturtidskriften Nutida Musik har 
getts ut sedan 1957. Redaktionens Susanne Skog och 
Magnus Bunnskog presenterar här ett samtal om 
ljudkonst med utgångslägen i publicerade texter, 
egen konstnärlig praktik och en samtida utblick i 
världen.

En slags eftermiddagsseans av och med konstnären 
och ljudkonstnären Dan Fröberg.
15.00 - 15.30 Nissanscenen
Tråd ovan, guldröd med skimrande glans. 
Mun beväpnad med kraftiga tänder.
Färg under, spräckligt i grönt och lila. 
Kropp tämligen långsträckt.

Utställningen visas: 
Vallås bibliotek 30/9 - 14/10
Stadsbiblioteket 15/10 - 3/11.
Tidskriftsverkstaden vill lyfta fram hur kulturtid-
skrifter är livsnödvändiga för kulturell förnyelse och 
samhällelig utveckling.  Att det finns en mångfald av 
röster och idéer är viktigt för det offentliga samtalet 
och i förlängningen även för demokratin. Här pre-
senteras Tidskriftsverkstans medlemmar, som var och 
en på olika sätt representerar en nisch i samhällsde-
battens ekosystem.

Infobord: Tidskriftsverkstaden i Väst, Nätverkstan/
Kulturtidskrifter Göteborg, Tidskriften I Halland, 
Kulturimperiet
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