VÅGAR DU
STICKA UT HAKAN?
Hej!
Vid årsmötet den 6 maj 2013 presenterade Nationella Dramaturgiatet föreningens kommande projekt
Vågar du sticka ut hakan? - en pocketbok med samtidsreflektioner om mod eller brist på mod inom kultur
och utbildningsområdet. Nu är vi färdiga och det är dags för bokrelease!
Du som betalat din medlemsavgift 2013 eller blir medlem nu får boken som medlemspresent och glöm inte
den spännande boklanseringen på Stockholms Stadsbibliotek 5 oktober.
All information finns på vår hemsida.

NYHETSBREV

Välkomna!
/Styrelsen

En fräck bok med korta och långa texter om
strukturellt betingad feghet inom kultur och utbildningsområdet

Boksläpp och lansering lördag 5 oktober kl 14.00 i Rotundan,
Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73
Vi har bjudit in skribenter från olika verksamhetsfält och bett dem skriva om kultur, feghet, professionalitet, mod, extern styrning, omdöme, ifrågasättande, integritet, utbildning, att vara besvärlig
och strukturellt betingad feghet.
Vågar du sticka ut hakan? - en temperaturmätare på sakernas tillstånd just nu!
Eftermiddagen inleds med läsning av valda partier ur boken av skribenter, styrelse och medlemmar.
Därefter följer en introduktion och ett samtal lett av vår moderator Kristina Hagström-Ståhl,
gästprofessor Stockholms Dramatiska Högskola samt regissör. Efter detta öppnas för debatt där publiken
bjuds in att delta.
Bli medlem och få boken, medlemskap tecknas via information på www.nationelladramaturgiatet.se
eller om du bara vill köpa boken se hemsidan köp av bok

Skribenter

Bengt Göransson, fd kulturminister
Johanna Emanuelsson, dramatiker

Bengt Ohlsson, författare
Jonas Fröberg, dramatiker
Nadia Izzat, rådgivare kulturpolitik och mångpolitik Riksutställningar
Aiat Majeed, beteende- och genusvetare
Shirin Ahlbäck Öberg, statsvetare Uppsala universitet
Sven-Eric Liedman, prof em idé- och lärdomshistoria Göteborgs universitet
Fanny Danielsson, författare och regissör
Ylva Hasselberg, prof ekonomisk historia Uppsala universitet
Lasse Ekstrand, fil dr och lektor sociologi Högskolan i Gävle
Dror Feiler, kompositör och aktivist
Åke Sellström, undersökningledare för FN:s generalsekreterare
Michael Gustavsson, prof litteraturvetenskap
Dmitri Plax, författare
Anna Åhlund, illustratör
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