
                                                 	  
	  
	  
PROGRAM	  VANDALAKADEMIEN	  2014	  -‐	  BILDNING	  OCH	  PARADOX	  
Torsdag	  28	  augusti	  kl.	  13.00	  
	  
Fragment	  I	  
Ett	  kunskapsteoretiskt	  perspektiv	  på	  Bildning	  och	  Paradox	  
Bo	  Göranzon,	  Kalle	  Boman	  och	  Anna	  Sohlman	  
Ett	  urval	  av	  filmer	  
Textläsning	  Bodil	  Edvardsson	  
	  
Fragment	  II	  
Vad	  är	  en	  talang	  –	  finns	  det	  sådana?	  
Carl-‐Axel	  Hageskog,	  Jan-‐Ove	  Forsell,	  Göran	  Backlund	  och	  Ingmarie	  Rais	  
	  
PAUS	  med	  kaffe	  15.00	  
	  
Fragment	  III	  
Att	  identifiera	  talanger	  och	  artefakter	  
Kjell	  Sture,	  Anna	  Kraitz	  och	  Karin	  Lundh	  	  
Textläsning	  Gunnel	  Karlén	  
	  
Fragment	  IV	  
Konstnärligt	  inslag	  Vandalorum	  
Inför	  NU:	  Eva	  Thomasdotter,	  intendent	  Smålands	  Konstarkiv	  
Barnets	  århundrade:	  Anna	  Sandberg-‐Falk,	  koordinator	  Vandalorum	  
	  
PAUS	  17.30	  
Konstarkivets	  studiearkiv	  Lada	  2	  håller	  öppet	  mellan	  17.30	  -‐	  18.00	  
Barnets	  Århundrade	  Lada	  1	  &	  2	  håller	  öppet	  till	  19.00	  
	  
MIDDAG	  19.00	  -‐	  21.00	  	  
Inleds	  med	  ett	  musikaliskt	  inslag	  i	  Galleriet	  med	  Kjell	  Fagéus	  och	  Love	  Derwinger	  
	  
Fredag	  29	  augusti	  kl.	  09.00	  
	  
Fragment	  V	  
Skapandets	  praktik	  och	  konstnärlig	  forskning	  
Love	  Derwinger,	  Kjell	  Fagéus,	  Remus	  Wilson	  och	  Magnus	  Silfverhielm	  
Textläsning	  Magnus	  Andersson	  
	  
PAUS	  med	  kaffe	  10.00	  
	  
Fragment	  VI	  
Kloka	  händer	  
Mattias	  Tesfaye,	  Nils	  Friberg,	  Jan	  Sjunnesson	  och	  Hannes	  Rydell	  
Textläsning	  Hannes	  Rydell	  och	  Åsa	  Forell	  Danielsson	  
	  
Fragment	  VII	  
Avslutande	  kommentar	  
Agneta	  Göransson	  och	  Bengt	  Göransson	  
	  
AVSLUT	  med	  lunch	  12.00	  
	  
	  



MEDVERKANDE	  
	  
Bo	  Göranzon,	  professor	  emeritus,	  KTH	  seniorprofessor	  och	  ämnesansvarig	  i	  yrkeskunnande	  och	  teknologi	  vid	  
Linnéuniversitet.	  Life	  long	  fellow	  vid	  Clare	  Hall	  College,	  Cambridge	  University,	  UK.	  	  
	  
Karin	  Havemose,	  fil.dr.	  yrkeskunnande	  och	  teknologi,	  lektor	  i	  arbetsorganisation.	  Leder	  
forskningsverksamheten	  inom	  Skapandets	  praktik	  på	  Vandalorum.	  
	  
Mattias	  Tesfaye,	  dansk	  murare,	  debattör	  och	  författare	  till	  ”Kloka	  händer-‐ett	  försvar	  för	  hantverk	  och	  
yrkeskunnande”.	  	  
	  
Jan	  Sjunnesson,	  tekn.	  dr.	  yrkeskunnande	  och	  teknologi,	  Combitech.	  	  
Erfaren	  systemchef	  och	  projektledare	  som	  arbetar	  med	  verksamhets-‐	  och	  ledarutveckling.	  
	  
Göran	  Backlund,	  tekn.	  dr.	  yrkeskunnande	  och	  teknologi,	  Saab	  Dynamics	  AB.	  Affärsutvecklare	  som	  arbetar	  med	  
regional	  utveckling	  i	  Karlskoga	  för	  att	  öka	  regionens	  attraktion	  för	  civilingenjörer.	  	  
	  
Kjell	  Fagéus,	  klarinettist	  och	  kammarmusiker.	  Tidigare	  soloklarinettist	  i	  Kungl.	  Hovkapellet	  Operan.	  	  
	  
Love	  Derwinger	  tillhör	  kretsen	  av	  Sveriges	  främsta	  pianister	  och	  har	  deltagit	  i	  många	  prestigefyllda	  festivaler	  
världen	  över.	  	  
	  
Jan-‐Ove	  Forsell,	  tidigare	  VD	  för	  börsnoterade	  Forsheda	  AB	  och	  Expanda	  Design	  Group	  AB.	  	  
	  
Kjell	  Sture,	  entreprenör	  och	  företagsutvecklare	  från	  Smålandsstenar	  som	  tillsammans	  med	  PeO	  Helge	  har	  ägt	  
och	  utvecklat	  Skeppshultscykeln	  AB	  till	  ett	  mycket	  framgångsrikt	  varumärke.	  	  
	  
Karin	  Lundh,	  äger	  och	  driver	  tillsamman	  med	  sin	  bror	  Erik	  Lundh	  Källemo	  AB,	  ett	  av	  Nordens	  ledande	  
designföretag.	  Källemo	  har	  under	  många	  år	  arbetat	  med	  och	  haft	  blicken	  för	  att	  identifiera	  begåvningar.	  
	  
Carl-‐Axel	  Hageskog,	  professor	  i	  idrottens	  ledarskap	  vid	  Linnéuniversitetet.	  Var	  ledare	  och	  coach	  för	  det	  svenska	  
Davis	  Cup-‐laget	  1985-‐2002,	  som	  vid	  denna	  period	  var	  världsledande.	  
	  
Anna	  Kraitz,	  arbetar	  med	  möbel-‐	  och	  produktformgivning	  och	  har	  genom	  åren	  blivit	  mycket	  uppmärksammad	  
för	  sina	  egensinniga	  möbler	  och	  porslinsföremål.	  
	  
Kalle	  Boman,	  professor	  i	  filmisk	  gestaltning	  vid	  Valand.	  Har	  under	  hela	  sin	  verksamhet	  samarbetat	  med	  
konstnärer	  och	  producenter	  och	  drivit	  fram	  unga	  regissörstalanger.	  Tilldelades	  Hedersguldbaggen	  vid	  årets	  
Filmgala.	  
	  
Nils	  Friberg,	  fil.	  dr.	  yrkeskunnande	  och	  teknologi.	  Har	  skrivit	  den	  uppmärksammade	  avhandlingen	  ”Det	  
ovägbaras	  tyngd”	  	  
	  
Remus	  Wilson,	  konstnär,	  målare	  och	  ristare.	  Arbetar	  med	  konstnärliga	  offentliga	  utsmyckningar.	  Är	  ordförande	  
i	  Smålands	  Konstnärsförbund	  
	  
Magnus	  Silfverhielm,	  arkitekt	  och	  professor	  i	  design	  vid	  Linnéuniversitetet.	  Hans	  arbete	  spänner	  mellan	  system	  
för	  träbyggande	  till	  överbyggnad	  av	  Sveriges	  äldsta	  stenkyrkogrund	  
	  
Anna	  Sohlman,	  filmproducent	  och	  regissör.	  	  
	  
Agneta	  Göransson	  
Tidigare	  rektor	  vid	  Yrkeshögskolan	  i	  Tumba	  	  
	  
Bengt	  Göransson	  
Tidigare	  utbildnings-‐	  och	  kulturminister	  	  
	  
Medverkande	  masterprogram	  Yrkeskunnande	  och	  professionsutveckling,	  Linnéuniversitetet:	  
Åsa	  Forell	  Danielsson,	  Magnus	  Andersson,	  Ingmarie	  Rais,	  Gunnel	  Karlén,	  Hannes	  Rydell	  
och	  Bodil	  Edvardsson	  	  


