Det nordiske fellesskapet reduseres i den offentlige bevisstheten ofte til noe
med vikingene eller passunionen. Men i stedet for å skue tilbake i tid ser Nordisk
Sprogkoordination framover og presenterer en ny språk- og kulturfestival som
holder døra åpen for framtida. Med utgangspunkt i hvor mye vi kan oppnå
sammen med bedre nabospråksforståelse og et innbyrdes kulturfellesskap, retter
festivalen derfor søkelyset mot verdiene som i tida framover skal tegne en helt
unik region som allerede er verdenskjent for innovasjon, likestilling, miljøhensyn
og mye mer.
KOLON blir den første og største nordiske språk- og kulturfestivalen når den
går av stabelen i Aarhus fra 18. til 22. september 2017. Festivalen arrangeres av
Nordisk Sprogkoordination i samarbeid med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus
2017. Sentrale aktører oppfordres herved til å komme med kreative bidrag og
ideer til innslag. Fristen for å sende inn forslag er 1. november 2016.

En festival om fellesskapet i framtida

Den nye festivalen skal fungere som en identitetsskaper på tvers av geografiske,
profesjonelle og aldersmessige skillelinjer. Og i stedet for å sette punktum åpner
den opp: KOLON er tre dager med inspirasjon til hva en styrket internordisk
språk- og kulturforståelse kan føre med seg av gevinster.
I samarbeid med de sentrale aktørene innenfor det nordiske språksamarbeidet
presenterer vi på festivalen en lang rekke forskjellige aktiviteter som hver
især – og spesifikt i forhold til 1) barn og unge, 2) akademikere, 3) språk- og
kulturaktører og 4) det offentlige publikum – fokuserer på identiteten vi
nordboere speiler oss i, og skjerper vårt syn på hvor viktig det er å fortsette med
å lære av hverandre og utveksle ambisjoner. På tvers av geografiske, kulturelle og
politiske grenser. For å sikre at ingen går forgjeves til et arrangement, spinner vi
festivalen rundt tre sentrale spor og et sidespor:

er det akademiske og didaktiske sporet for aktører og undervisere
som beskjeftiger seg profesjonelt med språk og språkforståelse. Her vil
arrangementene bl.a. være konferanser, seminarer, forelesninger og
rundebordsdebatter.
er det kulturelle og språklige sporet og setter rammen rundt
aktivitetene som er rettet mot det brede publikum. Filmvisninger, konserter,
forestillinger, opplesninger og prisutdelinger vil være en del av paletten.
er det politiske sporet og retter søkelyset mot språket og kulturens
innbyrdes påvirkning og fokuserer på den konkrete verdien av det nordiske
verdifellesskapet. Forvent provoserende debattarrangementer, ministermøter,
seminarer og åpen dissekering av den nordiske sjelen.
er det barnevennlige sporet som presenterer språk og kultur
gjennom lek og læring for de mindre og de minste. De små skal selv prøve å være
en del av fellesskapet, så aktiv deltakelse er et sentralt aspekt her.

Vil du bidra med innslag på festivalen?

Nordisk Sprogkoordination ønsker bidrag fra alle de nordiske landene så
festivalen blir så mangfoldig som mulig. For å kunne komme i betraktning må
bidraget ditt være fremadskuende, avspeile nordiske verdier (f.eks. likestilling,
fellesskap, miljøhensyn, demokrati, utdanning eller innovasjon) – og foregå på
et av de nordiske språkene. Beskriv deg og din organisasjon med maks. 250
ord, gjerne med lenker, og bruk høyst 500 ord på å beskrive din aktivitet og
dens forbindelse til festivalen. Vedlegg også budsjett, planer for finansiering og
relevante kontaktopplysninger og send ditt samlede forslag senest 1. november
2016 til programkoordinator Marie Nørskov Bærentsen – marie@fnfnorden.org –
som også gjerne svarer på spørsmål om festivalen.
Aktiviteter arrangeres, gjennomføres og finansieres så vidt mulig av initiativtakeren
selv og/eller dennes organisasjon, men Nordisk Sprogkoordination kan yte
finansiell støtte til utvalgte aktiviteter og prosjekter. Vi vil dessverre ikke kunne
imøtekomme alle forslag til programaktiviteter og vil derfor allerede nå gjøre
oppmerksom på at avslag ikke er et uttrykk for bidragets manglende kvalitet.
Send gjerne denne invitasjonen videre til folk i nettverket ditt som kunne være
interessert!
Med vennlig hilsen
Jesper Schou-Knudsen
Nordisk Sprogkoordination

