SAMTIDIGT!

Humanistiska perspektiv på hållbarhet
Föreläsningar Workshops Skolprogram Utbildningsinformation

Frölunda Kulturhus
22-23 mars 2019

Ett samarbete mellan
Frölunda Kulturhus och Göteborgs universitet

Fredag 22 mars

Humanistiska utbildningar

Kl. 09.00 – 10.00

Vad kan du bli?
Stora salen: Lärare och studenter berättar om
humanistiska utbildningar vid Göteborgs universitet.
Kl. 10.15 – 11.00 (parallella programpunkter)

Författare och redaktörer

Att skriva och läsa litteratur. Workshop med
Redaktionell praktik.

Är du religiös eller?

Workshop med Teologiskt kandidatprogram.

Språket bär samhället

Praktiskt språkarbete tillsammans med
Språkkonsultprogrammet.
Kl. 11.15 – 12.00 (parallella programpunkter)

Vad handlar kritiska djurstudier om?
Föreläsning och workshop med Göteborgs
universitets nätverk Kritiska djurstudier.

Jobba med kultur

Att studera kulturvetenskap – träffa två kulturprogram.

Tur på kulturhuset

Gå på guidad tur på kulturhuset med studenter från
Guideprogrammet.
Kl. 12.30 – 14.00 (parallella programpunkter)

Klimatångest! ...och serier

Föreläsning och prova på med serieskaparen
Yvette Gustafsson.

Eco Fashion

Föreningen Eco Fashion föreläser om hållbart mode och
textilindustrins baksidor.

Lördag 23 mars (Stora salen)

Humanistiska forskare om hållbarhet

Kl. 14.00 – 14.15

Humaniora och hållbarhet

Camilla Brudin Borg är projektledare för Ett Hum om.. och
forskare i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Kl. 14.15 – 14.45

Sverige och de globala konflikterna

Vad innebär det när svenska medborgare väljer att delta
som stridande i konflikterna i exempelvis Syrien och Irak?
Vilka frågor aktualiseras och på vilka sätt påverkar
konflikterna i dagens Mellanöstern det svenska samhället?
Göran Larsson är professor i Religionsvetenskap.
Kl. 14.45 – 15.15

Kampen mot islamofobi, sexism
och rasism

Föredraget handlar om aktivisters kamp för ett jämlikt och
hållbart samhälle, historieskrivning, samtiden och
drömmar om en framtid. Lena Martinsson är professor i
Genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper.
Kl. 15.30 – 16.00

Att stoppa klimatförändringarna
politik – och litteratur

Ett föredrag om varför klimatrapporter inte leder till
samhällsomställning. Föreläsare Rut Elliot Blomqvist är
doktorand i Engelska.
Kl. 16.00 – 16.30

Optimism, pessimism och
klimatförändringar

Kan det vara så att pessimismen kan hjälpa oss att dra
ner på det uppskruvade tempo som driver både oss
själva och planeten till utbrändhetens rand? Ida Hallgren är
filosofisk praktiker, doktorand i Praktisk filosofi vid
Göteborgs universitet och leg. psykolog.

Frölunda Kulturhus, intill Frölunda Torg
Buss: 20, 50, 84, 88, 90-99, 185, 186, 191, 751
och Lila Express
Spårvagn: 1,7 och 8
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