
 

 
I år gratis – exklusivt 

för FUISM:s medlemmar! 

 

 
 

Fokus på 10 mars – tema Vision och Vardag 
På Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm 
 

PROGRAM 
 

9.00       Kaffe 
 

9.30 – 10.30   FUISM:s årsmöte 
 

10.40       Inspirationsföreläsning 
      Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet 

   

11.30       Vision och vardag – panelsamtal 
       Sophie Nyman publikchef Historiska museet 
       Veronica Hejdelind publikchef Arkitektur- och designcentrum 

       Lisa Lundström intendent Bildmuseet Umeå 
       Karl Arvidsson publikchef Göteborgs stadsmuseum 

 
12.15        Lunch 

      ”Fokus på”-deltagarna äter i grupper som under lunchen tar  

      fram en fråga till panelen som fortsätter samtalet efter lunch.  

 
13.30        Fortsatt Panelsamtal 

 
14.30        Kaffe   

 
15.00        Presentation ”Årets Pedagogiska Projekt” 

 
15.30        Inspirationsföreläsning 

      Tuttika Sen, kulturproducent 
 

16.20       Sammanfattning av dagen 

 
16:45       Avslutning 

 
17.00       ”Afterfokus” med armkrokspresentation 

Afterwork och rapport från två armkroksresor som arrangerades av 
Riksutställningar förra året. 
Jessica Andersson Sjögerén om World Maker Faire, New York 
Lars Annersten om Singapore och Maritime Experiential Museum 

 

 
 



 

 

 

 
 

Bra att veta: 

 

 
KOSTNAD OCH ANMÄLAN 
”Fokus på” är ett evenemang enbart för FUISM-medlemmar. Konferensen är 

gratis. Anmälan sker via e-post till info@fuism.se senast fredag 28 februari. 

Uppge namn, institution och om du har några särskilda kostönskemål. 

OBS! Begränsat antal platser. Deltagandet är kostnadsfritt men bindande. 

En avgift på 300 kronor tas ut för outnyttjad plats som inte är avanmäld. 

Avanmälan sker senast 6 mars. 

 

 

HITTA HIT 
Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm (f.d. Arkitekturmuseet) 

Exercisplan 4, Skeppsholmen.  

Arkitektur- och designcentrum delar entré med Moderna Museet. 

Buss 65 från Centralen, Djurgårdsfärjan från Slussen eller T-banans blå linje till 

Kungsträdgården.  

 
 

OM FÖRELÄSARNA 
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet, är författare och journalist och skriver 

regelbundet i bland annat DN och GP. Dilsa har belönats med Advokatsamfundets 
journalistpris liksom Natur och Kulturs Johan Hansson-pris. Berättarministeriet vill på ett 
kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket. 

Berättarministeriets verksamhet vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år i områden 
med hög arbetslöshet. De har skrivarverkstäder i Södertälje och Järva (Husby centrum).   

 
Tuttika Sen, frilansande kulturproducent, processledare etc. Tuttika har gjort 
utställningar, happenings, dokumentärfilm och producerat festivaler, invigningar och 

kulturevent. Hon arbetar ofta hela vägen från idé till konceptutveckling och 
genomförande. Tuttika har arbetat med projekt som PRESENT tillsammans med 

Riksutställningar och Plural. 

 
 
Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 
 

 
FUISM i samarbete med Riksutställningar 

 

 

mailto:info@fuism.se

