“The spirit of Serendipity”
Möt det kreativa Gävleborg ...
Visa din kreativa sida
Välkommen till Designfestival 2009.
I Gävle möts vi den sista veckan i maj
i en spännande mötesplats för alla;
allmänheten, företag och organisationer,
kulturliv och studenter vid
Högskolan i Gävle.

How’s your Serendipity?
Serendipity. Detta spännande begrepp är
ledordet för festivalen. Det är ett engelskt ord
som på svenska förklaras med ”Förmåga att
finna det oväntade” eller på engelska ”the
faculty or phenomenon of finding valuable or
agreeable things not sought for”.
Det är vad vi vill att festivalen skall vara, en
plats för oväntade fynd för den som utrustat sig
med serendipitet. Serendipitet har ingenting med
tur eller slump att göra. Denna förmåga kommer
av öppenhet, vilja att lära, god förberedelse
genom kunskap och den fria tanken.
Kom till festivalen – dela med dig av ditt arbete,
dina tankar och lär från andra.
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Ingen vanlig mässa
Här kommer du inte bara att träffa kollegor
från din bransch. Här träffar du inte bara
yrkesfolk. Här kommer du att träffa kreativa
människor av alla slag. Människor som
sysslar med kreativa verksamheter i olika
former – som formgivare, konstnärer eller
andra kulturyttringar. Och så studenter,
unga ambitiösa och duktiga människor
inom skiftande kreativa verksamheter.
Festivalen blir en tummelplats för kreativitet
i alla dess former. Genom att komma hit
och delta ger du den oväntade lösningen en
chans. Både för dig och andra. Här kanske
du hittar en idé där du minst av allt trodde
att den skulle finnas. Eller så finns lösningen
på ett svårt problem hos någon som du
aldrig skulle ha trott kunde ha den.
Välkommen till Designfestival 2009 – Besitter
du en smula ”Serendipity” vet man aldrig
vad stort det kan komma ur ditt besök här.
Några axplock ur programmet på nästa sida.

Vill du veta mera om hur du kan medverka? Kontakta projektledare: Totte Jonsson, Högskolan i Gävle, 070 - 396 6008, tj o@ hig. se

Lite av det som händer under festivalen
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

F

ototävlingen ”Stadens former”

Fototävlingen pågår under april–maj. Prisutdelning sker i samband med festival
utställningen på Silvanum 29–30:e maj. På utställningen visas också de lämnade
bidragen.
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ulturell geocaching

Gå en stadsvandring genom Gävle. Koordinaterna visar vägen till spännande
platser.

lub Reverse – IDKA

Institutet för Digitala Konstarter deltar med ett event med ljudshower med mera.
Preliminärt på konserthuset.

orkshops

Barsky Brothers, Stockholm leder under veckan en workshop med studenterna
från de fyra utbildningsprogrammen Design och träteknik, Trädgårdsmästar
programmet, Serie- och bildberättarprogrammet och Creative Computer Graphics.
Resultatet kommer att bli synligt i staden under senare delen av festivalveckan.

S

peakers Corner – Mötesplatsen Högskolan

Under veckan är Högskolan i Gävle en samlingspunkt för såväl företag som
föreningar och andra med intresse för design och formgivning i alla dess kreativa
former. Den nyligen invigda mötesplatsen i Högskolan kommer att vara öppen
för spännande presentationer under festivaldagarna.

S

tudentutställning Silvanum på temat: ”Vad skall vi med sta’n till?”

Studenter från Högskolan i Gävle har under våren arbetat med kreativa
illustrationer kring temat ”Vad skall vi med sta’n till?”, en visuell tankesmedja kring
frågeställningar kring det offentliga rummet, stadsmiljön, för vem är det till? Vem
utformar det? Vem får göra vad? Med mera. Resultatet ställs ut på Silvanum under
festivaldagarna.

F

öreläsningar

Under veckan inbjuds även allmänheten till spännande föreläsningar med anknytning
till design och kvalitet. Bland annat gästas vi av den brittiske filmklipparen Martin
Hunter, som under många år verkat i Hollywood och klippt bl.a. ”Full Metal Jacket”
av Stanley Kubrick.
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