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Beskrivning
Författare: Kerstin Lundberg.
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen.
Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation
i fokus.
Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och sedan
en tid används den på flera platser i Sverige i kommuner och regioner. Ur det nätverk som
bildats kring cultural planning i Sverige har idén till denna första handbok på svenska vuxit
fram. Den beskriver cultural planning-processen och dess nio steg på ett konkret och
begripligt sätt, med exempel hämtade från svenska erfarenheter.

Annan Information
Källor: http://culturalplanninglaboratory.se/ (Nätverket). SKL har givit ut boken Att fånga
platsens själ –. Handbok om cultural planning, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kultur/att-‐
fanga-‐platsens-‐sjal-‐ handbok-‐om-‐cultural-‐planning.html. Open Space. Open Space eller
Open-‐space technology är ett sätt att arrangera.
Pris: 311 kr. storpocket, 2014. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Att fånga platsens själ :
handbok om cultural planning av Kerstin Lundberg, Christina Hjort (ISBN 9789173452656)
hos Adlibris.se. Fri frakt.
föreläste i samband med vårt årsmöte om metoden samt stöttar de som vill arbeta med Cultural
Planning. Hon berättade att Cultural Planning enkelt kan förklaras med den underrubrik på
den metodhandbok som givits ut, nämligen att fånga platsens själ. Cultural planning handlar
inte om att göra en kulturplan eller att.
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen.
Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation
i fokus. Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och
sedan en tid används den på flera platser i.
The Second In Line PDF. – Vi har satsat på bra planlösningar och arbetat mycket med gården,
inte minst när det gäller parkeringsplatsen, för att skapa en härlig trädgårdskänsla som ringar
in hela kvarteret. Man kan också använda fästen ovanpå spånen, eventuellt behöver extra läkt
för infästningen monteras innan spånen.
Sveriges bästa sökmotor för shopping. Hitta enkelt bland miljontals produkter från hundratals
webbbutiker samlat på ett ställe. Shoppingsöket för dig som ska handla på nätet.
H A N D B O K I C U L T U R A L P L A N N I N G. Att fånga platsens själ. Att få plats. A tt
få n g. a p la tse n s sjä l. –. HAN. DB. O. K. O. M. C. U. LTU. R. A. L P. L. A. N. NING. Page
2. Page 3. HANDBOK I CULTURAL PLANNING. Att fånga platsens själ . Initiativtagare till
handboken var Erica Månsson under sin tid vid Regi-.
ATT FÅNGA PLATSENS SJÄL : HANDBOK OM CULTURAL PLANNING. Tekijä: Kerstin
Lundberg; Christina Hjort; Kristofer Samuelsson (fotog.); Björn Hårdstedt Kustantaja: SKL
Kommentus Media (2014) Saatavuus: 1-3 viikkoa. EUR 37,70. MODERSLYCKA : VART
TOG GLÄDJEN VÄGEN? : EN MAMMAS BERÄTTELSE.
30 mar 2011 . Minnesanteckningar ﬁån ägardialogmöte nr 1 den 20/1 2011 - gemensam
stadsbyggriadsfdrvaltnlng för Mora och Orsa kommuner. Handbok om cultural planning - Att
fånga platsens själ - från Sveriges kommuner och landsting. Länsstyrelsen Milj
öprövningsdelegationens beslut 2011-02-16 att godkänna.
I Floda tillämpas metoden Cultural planning för att involvera medborgarna i utvecklingen av
Flodas centrumområde. Detta har varit startskottet för en demokratisk process med ambitionen
att fånga platsens själ och förena civilsamhället, näringslivet och kommunen kring kärnvärden
och prioriteringar i samhällsutvecklingen.
18 feb 2014 . Den handbok som tagits fram har underrubriken "att fånga platsens själ".
Styrelsen i IKS har mött den här metoden, läst handboken och lyft fram det som en spännande
process att arbeta med. Vi ser detta tillfälle som en möjlighet till inspiration och information
om cultural planning och som ett tillfälle för oss i.
1 nov 2015 . Cultural Planning i Borås Stad. Stadsdelen Norrby 2011-2013. Borås:
Kulturnämnden, Borås Stad. Lundberg, K. (2011). Att fånga platsens själ. Handbok i Cultural
planning. Sveriges Kommuner och. Landsting. Hjort, C. (2014). Fångad av platsens själ.

Cultural Planning Laboratary, ett treårigt projekt med.
23 jun 2011 . 2 Hjorth, Christina & Lundberg, Kerstin: Att fånga platsens själ. Handbok om
Cultural Planning. Sveriges. Kommuner och Landsting, 2010, s. 6 f. Se även Cultural planning
toolkit, www.creativecity.ca. 3 Ibidem s. 16, s. 21f. 4 FUNK utvecklades som arbetsmetod
inom Mötesplats Upplevelseindustrin i.
Att fånga platsens själ. handbok om cultural planning. av Kerstin Lundberg Christina Hjorth
(Bok) 2010, Svenska, För vuxna. Ämne: Samhällsplanering : Sverige, Kultur :
samhällsaspekter : Sverige,.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning.
15 sep 2016 . Den explosion av processer utanför institutionerna som uppmärksammas under
5 är en av de mest svårfångade och intressanta och rör nya former för .. Man kan förmoda att
en tillämpning av cultural planning som metod och perspektiv innebär en större försiktighet
vid förnyelse av den kulturmiljön och ett.
Si usted está buscando un libro Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning, voy a
ayudarle a obtener un libro Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning aquí. Usted
simplemente se inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una Att fånga platsens själ :
handbok om cultural planning libro y.
Erica Månsson/Björn Johansson, Tidningen Plan, 2007. ATT HITTA PLATSENS SJÄL –
CULTURAL PLANNING. Erica Månsson/Lars Lindqvist, Kulturens kraft – Kultur som
regional och lokal utvecklingspotential,. SNS 2009. ATT FÅNGA PLATSENS SJÄL:
HANDBOK OM CULTURAL PLANNING. Medförfattare till, (SKL.
Att fånga platsens själ(1st Edition) handbok om cultural planning by Kerstin Lundberg,
Christina Hjort, Björn Hårdstedt (Designer), Kristofer Samuelsson (Photographer), Björn
Hårdstedt, Kristofer Samuelsson Paperback, 54 Pages, Published 2014 by Skl Kommentus
Media ISBN-13: 978-91-7345-265-6, ISBN:.
I Kronobergs län arbetar Regionförbundet södra Småland sedan flera år tillbaka med metoden
cultural planning. Metoden har används för att ta fram en ny kulturstrategi som . tillämpas i
planeringsarbetet i en annan sektor än kultursektorn. Du kan läsa mer om cultural planning i
SKL:s handbok ”Att fånga platsens själ”.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Kerstin Lundberg. Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i
samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och
mänsklig kommunikation i fokus.Cultural planning har.
Varje ort, stad och region är unik på sitt sätt. Men hur fångar man det där speciella? Och
varför är platsens själ viktig att ta tillvara på? Att fånga platsens själ är en handbok i cultural
planning. Boken beskriver på ett konkret och begripligt sätt samtliga steg av cultural planningprocessen: från förberedelser och förankring till.
14 jan 2013 . Linköping: SweCult/Linköpings universitet. Lundberg, Kerstin och Christina
Hjorth (2011) Att fånga platsens själ: handbok om cultural planning. Sveriges Kommuner och
Landsting, Regionförbundet södra Småland. Stockholm: SKL Kommentus Media. Massey,
Doreen (2005) For Space. London: SAGE.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning.pdf – (KR 0.00); Att fånga platsens själ :
handbok om cultural planning.epub – (KR 0.00); Att fånga platsens själ : handbok om cultural
planning.txt – (KR 0.00); Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning.fb2 – (KR
0.00); Att fånga platsens själ : handbok om.
5 sep 2016 . Kerstin Lundberg. Last Ned (Lese) BOK Att fånga platsens själ : handbok om
cultural planning PDF: Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning.pdf. Cultural
planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden står

för ett humanistiskt synsätt, som sätter.
19 nov 2013 . Gatorna i Karlstad knäpper av kyla. Från Vänern svider en vass vind över
fotbollsplaner och lekplatser. Jag följer det stora stråket från Våxnäs intima butikscentrum in
mot stadsdelens hyreshus. Det gäller att gå raskt för att klara kylan. Jag funderar över en
gammal fråga: är platser besjälade? Våxnäs.
2 okt 2015 . på lokal nivå. □. □ Kulturens nya betydelse i samhällsutvecklingen. □. □ Cultural
Planning - vad är det? □. □ Erfarenheter och exempel. CHRISTINA HJORTH, konsult och
projektledare för Cultural Planning. Laboratory. Christina har skrivit boken ”Att fånga
platsens själ” – handbok i Cul- tural Planning.
Platsens själ är Artipelags invigningsutställning. I antikens föreställningsvärld ansågs en
skyddsande omfatta alla levande varelser och även platser, platsens sj.
19 maj 2014 . Landsting 2011) Att fånga platsens själ – Handbok i Cultural planning, Åtta.45,
Solna. Hjorth, Christina (2014) Fångad av platsens själ, Cultural Planning Laboratory, ett
treårigt pro- jekt med elva kommuner i Västra Götaland , Göteborgstryckeriet. Internet.
Wikipedia, ”Kultur”, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur.
Cultural planning ger möjlighet att tydligare föra in kulturella perspektiv i
samhällsplaneringen. . Som ett led i arbetet för att Uppsala län ska erbjuda en attraktiv
livsmiljö, vill Kultur och bildning sprida kunskap om cultural planning och stödja de
kommuner i . Beställ "Att fånga platsens själ - Handbok i cultural planning".
Cultural planning är en internationellt accepterad arbetsmetod för att stärka kommunernas
självbild och verksamhet genom ett kartläggningsarbete – en "mapping" av de kulturella
resurser som finns i lokalsamhället. Boktips: SKL har givit ut en handbok i Cultural planning:
Att fånga platsens själ, som kan beställas från SKL.
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen.
Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan.
100 procent gratis dejting Exempel på metoder i planarbetet – kulturmiljövärden i planering.
nätdejting omsättning omx30. Ett fel har inträffat, försök igen . Sveriges kommuner och
landsting har gett ut boken "Att fånga platsens själ — Handbok om cultural planning". 100
gratis dejting frågor Boken "Att fånga platsens själ".
Rothstein, B. (1998), ”Political Institutions: An Overview” i Goodin, R.E. och Klingemann H.D. (Ed), A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford .. SKL (2011) Handbok i
utvärdering av medborgardialog, SKL. .. Lundberg, Kerstin och Christina Hjorth (2011) Att
fånga platsens själ: hand- bok om cultural planning.
Manifest on Tour 2011. Lokala band i varje stad tävlar om det åtråvärda priset att få öppna 10årsjubilerande Manifestgalan inför ett fullsatt Nalen den 3 feb 2012! Några
upplevelseproducenter i årskurs ett arrangerade hela dagen på Kårhuset i Piteå.
Ängelholms kommun har sedan 2011 arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen. Ett förslag till ny . Steg 1 ”Fånga Ängelholms själ” genomfördes utifrån en metod
som kallas Cultural planning. . Frågorna handlade om en beskrivning av Ängelholm, vad som
är unikt för Ängelholm och om platsens betydelse.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning.
6 maj 2014 . mellanrum, platsmarknadsföring, cultural planning, Norra Sorgenfri, Malmö.
Sveriges lantbruksuniversitet .. fokuserar mer på imagen hos en plats (hur dess yttre uppfattas)
medan cultural planning har platsens identitet (dess .. Handbok i Cultural Planning - Att fånga
platsens själ. Stockholm. Winkelhorn.
Explora o álbum "Studentprojekt utanför programmet" do(a) Upplevelseproduktion Piteå no
Pinterest. | Consulta mais ideias sobre Vida amorosa.
Sveriges kommuner och Landsting, Handbok i cultural planning – att fånga platsens själ.

Regionförbundet, Strategi för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län. Sandwall
kulturproduktion, Förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till
kulturella och kreativa näringar. Vertikals.se.
21 mar 2014 . Pris: 320 kr. Storpocket, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Att fånga
platsens själ : handbok om cultural planning av Kerstin Lundberg, Christina Hjort på
Bokus.com.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Kerstin Lundberg. Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i
samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och
mänsklig kommunikation i fokus.Cultural planning har.
307 Lundberg, Att fånga platsens själ : handbok i cultural planning, Lundberg, Kerstin, 1943-,
2011, Ja. s839.73 Bannerhed, Korparna : roman, Bannerhed, Tomas, 1966-, 2011, Ja. 070
Sandberg, Ett tidningshus i Jönköping : ursprung, tillkomst, framväxt, 1861-2008, Sandberg,
Peter, 1961-, 2010, Ja. 948.6 Astrid, Astrid.
6 jun 2010 . . stadspolitik, ett förslag till strategier för hållbar stadsutveckling. Boverket 2004,.
Hållbara städer och tätorter. 32. En metod som använts av olika kommuner och som
uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting är Cultural Planning. Se: Att fånga
platsens själ. En handbok om Cultural Planning.
Syllabus. 7.5 credits; Course code: 5KV002; Education cycle: First cycle; Main field(s) of study
and in-depth level: Art History G1F; Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction
(VG). Established: 2012-10-24; Established by: The Board of the Department of Art History;
Revised: 2014-05-12; Revised by: The.
Landstinget Dalarna, Kulturen i Dalarna – en enhet av mångfalder, Dalarnas regionala
kulturplan 2013-2015. Falun, 2012. Lundberg, Kerstin, & Hjorth, Christina, Att fånga platsens
själ - Handbok i Cultural Planning. SKL, Stockholm, 2011. Musiksverige, Sponsrings- &
Eventföreningen, Campus Nyköping, Musik- och.
Nyheter och information om Upplevelseproduktion | See more ideas about Om, Sweden and
Ice hotel.
Beskriva arbetet med att formulera platsens själ (Cultural planning, Storyline som exempel).
➢ Beskriv det . I referensförteckningen finns: LFA-metodens handbok som kan ge riktlinjer
och fungera som en checklista för en ... mål och mening och att fånga intresset för det fortsatta
arbetet. Det är därför viktigt att ta fram en.
Leer un libro Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning actualmente formato .PDF
Please Log In Or Sign Up to Create a Free Account and Get Access more than 10 million
Books, Magazines & Comics for FREE!, With PDF, TXT, EPUB, PDB, RTF, FB2. ONLY
REGISTERED USERS can read and download the.
Föreningen Sveriges körledares årliga konvent 2012 hölls i år i Piteå, på Studio Acusticum,
som är ett av norra Europas moderna och välutrustade multifunktionella konserthus. Studenter
på Upplevelseproduktion har under våren 2012 konceptutvecklat körledarkonventet inom
kurser som Gastronomi och Sensorik samt.
Cultural planning. I Kronobergs län arbetar regionen sedan flera år tillbaka med metoden
cultural planning. Metoden har används för att ta fram en ny kulturstrategi som också haft
inverkan på den regionala utvecklingsplanen. Här utgår man . Du kan läsa mer om cultural
planning i SKL:s handbok ”Att fånga platsens själ”.
12 dec 2012 . Lundberg 2010:11 ff) som Hjorth & Lundberg utgått från när de författat ”Att
fånga platsens själ – handbok om Cultural Planning”. Cultural Planning – niostegssmodellen,
är alltså en internationellt vedertagen metod, vilket möjliggör kommunikation och utbyte av
erfarenheter med aktörer, ur många olika.

Title, Att fånga platsens själ: handbok om cultural planning. Author, Kerstin Lundberg.
Contributors, Sveriges kommuner och landsting, Regionförbundet södra Småland. Publisher,
SKL Kommentus media, 2010. ISBN, 9173452513, 9789173452519. Length, 54 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
. Att fånga platsens själ Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i
samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt som sätter människan och
mänsklig kommunikation i fokus. Ur det nätverk som bildats kring cultural planning i Sverige
har idén till denna första handbok på svenska vuxit.
29 apr 2014 . SAMHÄLLSGEOGRAFISK TIDSKRIFT 27:1998. Lindeborg, Lisbeth & Lars
Lindkvist (red.), KULTURENS KRAFT FÖR REGIONAL. UTVECKLING, SNS förlag,
Stockholm, 2010. Lundberg, Kerstin & Christina Hjorth, ATT FÅNGA PLATSENS SJÄL:
HANDBOK I. CULTURAL PLANNING, SKL Kommentus.
jag sålde min själ till hårdrocken av carl linnaeus 149 00 kr. PLUSBOK. 183 kr. Click here to
find similar products . lübeck walter reikins själ den kompletta handboken för reikisystemet
häftad böc. GINZA. 226 kr. Click here to find similar products . att fånga platsens själ.
KOMLITT. 229 kr. Click here to find similar products.
Explore Upplevelseproduktion Piteå's board "Turism" on Pinterest. | See more ideas about
Tourism, Architecture and Australia tourism.
Föreningen Sveriges körledares årliga konvent 2012 hölls i år i Piteå, på Studio Acusticum,
som är ett av norra Europas moderna och välutrustade multifunktionella konserthus. Studenter
på Upplevelseproduktion har under våren 2012 konceptutvecklat körledarkonventet inom
kurser som Gastronomi och Sensorik samt.
17 apr 2015 . chriSTiNa hJorTh, konsult och projektledare för cultural Planning laboratory.
Christina har skrivit boken ”Att fånga platsens själ – handbok i Cultural. Planning”. Hon har
lång erfarenhet av kulturlivet, förlagsvärlden och kommunal verksamhet. Christina var
tidigare chef för kulturförvalt- ningen i Göteborg och.
LIBRIS titelinformation: Att fånga platsens själ : handbok i cultural planning / [text: Kerstin
Lundberg och Christina Hjorth] ; Regionförbundet södra Småland, Sveriges kommuner och
landsting.
15 dec 2011 . gett ut en handbok om Cultural planning, ”Att fånga platsens själ”. Idén om en
regional kunskapsplattform för Cultural planning utvecklades under hösten 2009 och
kontakter togs med de fyra kommunalförbunden och några kommuner, som efter en första
regional cultural planning-konferens i Borås april.
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen.
Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation
i fokus.Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och
sedan en tid används den på flera platser i.
Buy Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning 1 by Kerstin Lundberg, Christina
Hjort, Björn Hårdstedt, Kristofer Samuelsson (ISBN: 9789173452656) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Handbok från SKL (2011) som beskriver cultural planning-processen och dess nio steg på ett
konkret och begripligt sätt, med exempel hämtade från svenska erfarenheter. Idag används
kultur alltmer i konkurrensen mellan kommuner och regioner och lyfts ofta fram i
marknadsföringssammanhang. Det är bra, men det ligger.
Spontanidrottsanläggningar och miljöer : en utmaning för samhällsplaneringen. av Faskunger,
Johan. Nettpris: 259,-. Nettpris: 273,-. Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning 2014 - (9789173452656).
Det kanske är ett långskott, men Sveriges kommuner och landsting har givit ut en liten

handbok om det som på engelska heter cultural planning och som är en metod att föra in
kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och samtidigt fånga in det som är unikt för en
plats. Kan cultural planning vara stadens räddning?
Vad innebär begreppet kulturplanering/cultural planning och hur kan kulturplanering
användas? Skriv 2 – 3 A4-sidor, Times Roman 12 p, enkelt radavstånd. Inlämning till
peter.almerud@gmail.com senast den 7 oktober. Litteratur: Att fånga platsens själ. Handbok
om cultural planning. Ghilardi, Lia, “Cultural Planning: an.
Upplevelseproduktion Piteå | Bachelor of science in Experience and Production in Sweden,
Swedish Lapland! Upplevelseproduktion, Piteå, LTU.
23 jan 2015 . Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2011. Handbok i cultural planning. Att
fånga platsens själ. Litteraturlistan kan komma att ändras. Fastställs definitivt en månad innan
kursstart. Totalt förväntas kursdeltagare läsa in minst 500 sidor.
Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien och växte
fram på 1970-80 talet i Amerika. I Sverige skapades ett nätverk som fick Kerstin Lundberg att
skriva den första handboken på svenska i ämnet. I boken ”Att fånga platsens själ” beskriver
Kerstin Lundberg cultural planning-processen.
Att fånga platsens själ (2011). Omslagsbild för Att fånga platsens själ. handbok i cultural
planning. Av: Lundberg, Kerstin. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Att fånga
platsens själ. Reservera. Bok (1 st), Att fånga platsens själ Bok (1 st) Reservera. Markera:.
KK-stiftelsen (2007). Att fånga platsens själ. Handbok om cultural planning av Kerstin
Lundberg och Chris- tina Hjorth. SKL (2011). Cultural Planning Toolkit av creativecities. ca
(2010). Identity by Invocation or by Design? How Planning Is Conjuring Up a New Identity
for Malmö av Lia Ghilardi i boken Urban Mindscapes of.
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning. Kerstin Lundberg, Christina Hjort.
Storpocket. SKL Kommentus Media, 2011-10. ISBN: 9789173452656. ISBN-10: 9173452653.
Priser för 1 ex. Ändra Antal.
€14.32. Info, Buy! Pocketbok. Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning. €23.12.
Info, Buy! Storpocket. Anrells värsta sportgrodor. €3.12. Info, Buy! Pocketbok. Helt enkelt
kristen : förnuftiga skäl att tro. €3.92. Info, Buy! Pocketbok. Mannen som aldrig byggde en
veranda : och 26 andra texter om kvinnor och män i B.
Boken beskriver cultural planning-processen och dess nio steg på ett konkret och begripligt
sätt, med exempel hämtade från svenska erfarenheter..
Att fånga platsens själ : handbok om cultural planning. Att fånga platsens själ : handbok om
cultural planning is the best book of this month. Author: Kerstin Lundberg, Christina Hjort;
Binding: Tapa blanda; Brand: Edition: 1; Publication Date: 2014-03-21; ISBN: 9173452653;
Publisher: SKL Kommentus Media; Studio: SKL.
5 dec 2016 . Gestaltad livsmiljö. En ny politik för arkitektur, form och design. 23 PBLkunskapsbanken, tema kulturvärde. www.boverket.se. 24 Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL. 2011. Att fånga platsens själ: Handbok i cultural planning. Se även regeringsuppdrag till
flera myndigheter som samordnats av Statens.
Mitt undersökande förhållningssätt till platsens betydelse och möjligheter har starkt influerats
av samhällsutvecklingsmodellen. Cultural Planning. Jag kommer beskriva det närmre i stycke
4, Teorier & Influenser. .. 15 Kerstin Lundberg, Christina Hjorth (2011) Att fånga platsen själ
handbok i Cultural Planning.
16 jan 2016 . Luleå tekniska universitet Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars
Stehn & Sofia Lidelöw. Industriellt byggande leder till produktivitetsökning och för…
The handbook describes the general setting of regional integrated strategies and creates
awareness of the necessity to improve these and how. The toolkit . [2012-02-06] Ny rapport

om Region Västerbottens kulturdialog i skapandet av 2012 års kulturplan ... Att hitta platsens
själ/Cultural planning i Kronobergs län
Verkförteckning. Flyttfåglar, Vulkan 2016. En snöfågels död, Ordsyn förlag, 2008. Vita slottet
på söder, Ordsyn förlag 1995. Medverkat i: Kultursverige 2009, SWEKULT Kulturens kraft i
Regional utveckling, 2009 SNS Att fånga platsens själ - handbok om Cultural planning, 2011,
SKL Kommentus Media.
14 nov 2011 . Att fånga platsens själ - Handbok om cultural planning - Cultural planning är en
metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Meto.
utveckling. Positionspapper. Sveriges kommuner och landsting (2011) Handbok i cultural
planning – Att fånga platsens själ. Sveriges kommuner och landsting (2012) Att främja
integration och social sammanhållning - en kunskapsöversikt över verksamma åtgärder inom
ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Erica Månsson. • VD Nilsson & Månsson AB. • Senast kultur- och fritidschef Växjö. •
Mångårig erfarenhet av kultur och stadsbyggnad och regional utveckling. • Startade Nationella
nätverket för Cultural. Planning (SKL, RÄ). • Att fånga platsen själ, handbok om. Cultural
Planning.
Föreningen Sveriges körledares årliga konvent 2012 hölls i år i Piteå, på Studio Acusticum,
som är ett av norra Europas moderna och välutrustade multifunktionella konserthus. Studenter
på Upplevelseproduktion har under våren 2012 konceptutvecklat körledarkonventet inom
kurser som Gastronomi och Sensorik samt.
“cultural planning”, “sensemaking” och “open-ended infrastructuring”. Som en del i detta
arbete leder denna studie till en projektidé bestående av en serie workshops som avser
behandla frågan “hur lockar vi folk till. Industrigatan redan idag?”. Nyckelord: Norra
Sorgenfri, Industrigatan, Malmö, stråk, attraktiva urbana rum.
Att hitta platsens själ: Cultural planning i Kronobergs län. L. Lindeborg & L. Lindqvist (red.).
Kulturens kraft för regional utveckling. Stockholm: SNS. Lundberg, K. (2010). Att fånga
platsens själ: Handbok om Cultural Planning. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Länsstyrelsen i Norrbotten (2007). Regionalt.
ATT FÅNGA PLATSENS SJÄL : HANDBOK OM CULTURAL PLANNING. Tekijä: Kerstin
Lundberg; Christina Hjort; Kristofer Samuelsson (fotog.); Björn Hårdstedt Kustantaja: SKL
Kommentus Media (2014) Saatavuus: 1-3 viikkoa. EUR 38,20. MODERSLYCKA : VART
TOG GLÄDJEN VÄGEN? : EN MAMMAS BERÄTTELSE.
15 sep 2017 . Cultural Planning är en metod som syftar till att stärka kommunens självbild. Det
gör den genom att föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det
som är unikt för en plats, "platsens själ". Metoden syftar till att ta fram en handlingsplan, som
identifierar vad som krävs för att på.
8 feb 2017 . Ur innehållet. Strategiskt kultur- och hållbarhetsarbete där kultur är en integrerad
del av stads- och samhällsutvecklingen; Så utvecklar du en kulturstrategi som leder till ett
hållbart samhälle; Metoder och arbetssätt för att få in kultur i tidiga skeden i planarbetet; Hur
du arbetar med culture planning som.
samhällsplaneringen. Det är en metod som är sektorsövergripande med ett tydligt nerifrån- och
upp-perspektiv där olika människors värderingar och drömmar om framtiden tas tillvara.
Metoden finns översiktligt beskriven i följande litteratur: • Att fånga platsens själ. Handbok i
Cultural Planning. SKL Kommentus. Media AB.
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen.
Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och.
och självklar grund. Litteratur: Cultural Planning: Guidelines for Local Government. NSW
Ministry for the Arts; Department of Local Gov ernment. Kerstin Lundberg och Christina

Hjorth : Att fånga platsens själ : handbok i cultural planning Sveriges kom muner och
landsting, Regionförbundet södra Småland. Stockholm, 2011.
3 jul 2014 . Delkurs 4 - Kulturpolitikens områden, 7,5 hp. Att fånga platsens själ. Handbok om
cultural planning, SKL Kommentus Media: Stockholm 2010. Finns även på nätet som PDF-fil.
Duelund, Peter, ”Cultural policy: an overview”, i The Nordic Cultural Model, The Nordic
Cultural Institute: Copenhagen. 2003, s.
Ergebnissen 1 - 16 von 20 . Boken, platsens gårdag nu : en handskrift som tillskrivs alMutanabbi (Moderna Arabiska Författare). 1. September . Platsens betydelse för polisarbete :
empiriskt stöd och policyrekommendationer (BRÅ Rapport 2010, Band 11). 15. . Att fånga
platsens själ : handbok om cultural planning. 21.
29 mar 2016 . 25 Sveriges Kommuner och Landsting, Att fånga platsens själ – handbok om
cultural planning. (2011). 26 Se Kristina Mattsson, Landet utanför: Ett reportage om Sverige
bortom storstaden (Leopard förlag, 2010). 27 Se t.ex. Suzanne Keene, Fragments of the World:
Uses of Museum Collections (Elsevier.
Ordförandens förslag 2014-02-12. Förvaltningens förslag 2014-02-10. Kulturplan,
remissupplaga 2014-02-03. Informationsärende. Seminarium Cultural Planning l boken ”Att
fånga platsens själ- Handbok om cultural planning” utgiven av SKL, beskrivs i nio steg hur
cultural planning-processen går till på ett konkret sätt. § 17.
Eftersom barn och unga är en uttalad målgrupp för området har redan aktiva och inte aktiva i
området tillfrågats. Kulturaktörer och näringslivet har varit viktiga aktörer i att ge input för hur
kommunen kan stärka områdets grogrund för entreprenörskap och. 6 Att fånga platsens själ,
handbok om cultural planning, 2010.
12 feb 2016 . ut boken Att fånga platsens själ. Handbok i Cultural Planning för att stödja de
kommuner som vill använda metoden med att föra in kulturella perspektiv i
samhällsplaneringen och fånga det som är unikt för en plats, ”platsens själ”. Länsstyrelsen är
ju statens myndighet som verkar på det regionala planet och.
En inkluderande stadsutveckling. Internationellt har den tredelade modellen av hållbarhet
(ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) på senare tid ofta kompletterats med den
kulturella dimensionen (Agenda 21 m.m.). En inkluderande stadsutveckling – vad som krävs
för ett rättvist urbant liv – kräver en integration av.
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