Invitasjon til «den lange reisen»
– en nasjonal konferanse om turistveger, trolldom, kvinner og demokrati

Vi inviterer til «Den lange reisen» – en nasjonal konferanse
om turistveger, trolldom, kvinner og demokrati
i Vardø 27.- 28. august 2014

400 år siden start hekseprosessene i Finnmark
200 år siden Grunnloven
150 år siden Statens vegvesen ble én etat
150 år siden enslige kvinner over 25 fikk full myndighet
100 år siden eget vegkontor i Finnmark
20 år siden starten på Nasjonale turistveger og 3 år siden
		 trolldomsmonumentet i Vardø åpnet

Foreløpig program, i Vardø nye kulturhus (åpnes i mai 2014):
Dag 2 – Torsdag 28. august
Temaer om fordommer, likestilling, demokrati mm
b	Om fordommer, likestilling, helse-effekter av
arbeid og opplevelser v/statssekretær
	Astrid Nøklebye Heiberg
b Innlegg om likestilling i fortid og nåtid generelt
og innen samferdsel og turisme
b	Lunsj
b «Finnmarksvidda – en skietnografisk ferd gjennom Sameland» v/Stein P. Aasheim, forfatter og
eventyrer som snakker om sin siste bok
b Betydningen av kommunikasjon som grunnlag
for demokrati sett på bakgrunn av Statens
vegvesens 150 års-jubileum v/vegdirektør
	Terje Moe Gustavsen
b «Mørket må vike for lyset» v/Nils Gaup, filmregissør og skuespiller – et fremtidsperspektiv

Praktiske opplysninger: I forbindelse med konferansen er
det reservert rom på Vardø hotel og på Rica Hotel Vadsø.
Påmelding til konferansen og hotellbestilling, link her:
Via Egencia, eller telefon 23 15 16 00.
Vi anbefaler at deltakerne ankommer dagen før, siden konferansen
starter den 27. kl. 09.00. Avslutningen blir ca kl 16 dag 2.
Avstanden mellom Vadsø og Vardø er 70 km. Det vil bli buss tur/retur
Vadsø og Vardø, samt på befaringen til Hamningberg.
b Påmeldingsavgift kr 800 inkl. måltider og noen fellesutgifter
b Påmeldingsfrist: 10. juni
b	Det er begrenset plass på flyene, så vær rask med å bestille fly
Påmeldingsavgift, reise og overnatting må deltakerne selv dekke.
Øvrige konferanseutgifter dekkes av arrangørene.
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Oppdatert program
kommer senere. Sett av datoene, bestill reisen og meld deg på!
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Dag 1 - Onsdag 27. august
Tema: Reiseliv og attraksjoner
b	Velkommen v/Finnmark Fylkeskommune
b	Reiseliv og fugletitting i Varanger v/Tormod
	Amundsen, fugletitter og arkitekt Biotope
b Befaring på deler av Nasjonal turistveg
	Varanger, fra Vardø til Hamningberg
b	Lunsj
b Innlegg v/Eva Hildrum, Departementsråd i
	Samferdselsdepartementet
b	Nasjonale turistveger v/Trine Kanter
Zerwekh, Statens vegvesen
b	Om historien bak «Heksemonumentet» på
	Steilneset v/professor Liv Helene Willumsen,
	Universitetet i Tromsø
b	Kunst som reiselivsattraksjon, om Steilneset
minnested v/Svein Rønning, kunstner og
kunstkurator for Nasjonale turistveger
b	Omvisning og besøk på Steilneset minnested
b	Middag

