Velkommen til Gudbrandsdalsseminaret 2017 - som har fått tema:
Kunst og livshøgtider.
Mitt navn er Marit Hosar, fylkesarkivar i Oppland, og jeg har i oppgave å lose
oss i gjennom første del av seminaret.

Årets seminar er det åttende i rekka av seminarer siden vi startet opp i 2010.
Bakgrunn for Gudbrandsdalsseminaret var et ønske om å se nærmere på
regionhistoria. Det er lenge siden Sigurd Grieg og Fartein Valen-Sendstad skrev
bindene om Gudbrandsdalens kulturhistorie. Ny forskning har skaffet ny
kunnskap.
Vårt ønske var å kunne formidle denne nye kunnskapen, dele den med dere og kanskje få et ny bokserie eller i alle fall - fått publisert noen artikler.
Når jeg snakker om VI - så er det noen institusjoner og personer som står bak
seminarrekka:
Maihaugen v/Kåre Hosar
Gudbrandsdalsmusea v/Torveig Dahl
Gudbrandsdal Historielag v/Arne Skuterud og Ivar Teigum
Oppland fylkeskommune representert med to: En fra Kulturarv - Irene Skauen
Sandodden og Fylkesarkivet i Oppland v/Marit Hosar
Seminarene har satt fokus på ulike tema, bl.a;








Gudbrandsdalen - arkeologi og eldre historie
Skottetoget
Migrasjon
Klima
Bergverk
Vardar og bygdeborger
Tettsteder og kulturminner

-for å nevne noen av emnene som vi har tatt opp tidligere år.
Flere artikler er publisert i Årbok for Gudbrandsdalen og foredragene er lagt ut
på nett og blir samlet ved Fylkesarkivets nettsider
http://farkiv.no/formidling/gudbrandsdalsseminaret

Årets tema: Kunst og livshøgtider
Vi skal få høre om overgangsritualene - livets høgtider ved dåp, konfirmasjon,
bryllup og død/begravelser. Hvordan har skikkene som knytter seg til disse
høgtidsdagene i folks liv artet seg, hva har endret seg siden bronsealderen?
Kunstnerne, både de profesjonelle, folkekunstnerne og håndverkerne, har satt
sitt preg på Gudbrandsdalen, og på livshøgtidene. Bare tenk på utformingen av
en gravstøtte.
Vi skal få høre om samtidskunsten og om tidligere kunstnere.
I vårt nåværende samfunn - preget av globalisering - vil nye skikker komme til,
gamle forsvinne. Men forskningen på det som har vært - vil også gi oss noen
svar om morgendagen.
Jeg skal snart slippe til de som skal berike oss med sin kunnskap i dag.
Nytt av i år: Peacha kucha - korte foredrag på fem minutter om et tema - med
noen få bilder. - til inspirasjon - og kanskje videre fordypning.

Men først noen praktiske opplysninger:
Vi prøver å holde tidsrammene, derfor vil alle foredragsholderne få et signal
når tiden snart er ute for deres foredrag. Det blir heller ikke mulighet for
spørsmål og diskusjon etter hvert foredrag - det er samlet til slutten av dagen.
Men dere kan selvsagt debattere og spørre i pausene.
Det er også viktig at alle finner plassene sin raskt når pausene er over.
Husk mobiltelefonen - på lydløst
Servering: pga ombygging blir lunsjen i Kirkestua. Vi utvider lunsjen til en time
slik at alle kan komme seg fram og tilbake innen tidsramma.
Kaffe/te serveres utenfor døra her.

Neste års seminar vil finne sted: Siste onsdag i januar 2018 - dvs den 31.januar samme sted - men med et nytt tema: Arbeidstittelen så langt er: Kven eig
ressursane - og tek opp emne som allmenningane, jordskifte, kraftindustri

