
Gaming, e-sport og 
unges teknologiske 
virkelighet

2024Nettverket



 

Velkommen til Sortland! 

Nå er 2024Nettverket i gang og vi har gleden 
av å invitere dere til Sortland 14. og 15. 
februar. 

Her er temaet Gaming, e-sport og unges 
teknologiske virkelighet og vi håper mange 
tar turen! 

I forbindelse med at Bodø og Nordland har 
fått rollen som Europeisk Kulturhovedstad i 
2024, har vi etablert 2024Nettverket der vi 
jobber for at ungdom skal ha det bra i 
Nordland – nå og i framtida. I nettverket får vi 
et felles samlingspunkt hvor vi kan utveksle 
ideer og erfaringer, og få påfyll av kunnskap. 
Målet er også å etablere et nettverk som kan 
jobbe sammen mot felles mål og spennene 
innhold i 2024, skapt av, for, og med 
ungdom.  

På Sortland gleder vi oss til å bli bedre kjent 
med Kulturfabrikken og vi takker vår 
ambassadør Øystein Bjørstad Lindbeck 
for samarbeidet. 

Og vi er veldig glade for å ha Kultursamarbei-
det i Vesterålen med oss på laget.

Praktisk: 
Bodø2024 dekker opphold (en overnatting), 
lunsj, middag, faglig påfyll og 
nettverksbygging disse to dagene.

Deltagere må selv stå for reisekostnader og 
deltakeravgiften på 500,-. 

Hotell bestilles av deltager selv (Be hotellet 
merke bestillingen med Bodø2024):
www.scandichotels.no/hotell/norge/sort-
land/scandic-sortland

Vi er opptatt av bærekraft og ønsker at alle 
deltakere stiller med egne nøkkelbånd til 
navnekortene.



 

TIRSDAG 14. FEBRUAR 

09:30       Registrering 

10:30       Kulturinnslag 

10:40       Velkommen til Vesterålen, v/ Sortland 
      ungdomsråd/konferansier 

10:50      Charlotte Nyheim og Cecilie Haugseth
      Bli kjent med UNG2024 og Bodø2024 
      Europeisk Kulturhovedstad 

11:15       Pause 

11:30       Kåfjord Meta, Frank Haugseth 
      Hvordan jobbe med digital ungdomskultur og    
      digitale fritidstilbud til ungdommer, fysisk og på nett.

12:15       Tvibit, Tromsø kommune. Kreativ Teknologi
      Innlegg: «Utforske teknologi gjennom Kultur»    
      Lærdom fra Tvibit sitt Kreativ Teknologi-prosjekt 
      og hvordan man skaper et fremtidsrettet strategi innen   
      dataspillkultur. 

13:00       Lunsj og prat 

14:00       Kulturinnslag 

14:10       UKM Norge – Tom Andreas Kristensen.     
      Nasjonal veileder 
      Presenterer Veileder om digitale Møteplasser for data-  
      spill og datakultur. Hvordan skape gode og inkluderende  
      møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

14:45       Parallelle sessions: 
     1.  Workshop: Kunst og kunstig intelligens (Tvibit) 
     2.  Workshop: Vtubing – livestreaming som live    
      animert figur (Tvibit) 
     3.  Greenscreen og bruk av Medieielab (Vesterålen Hub) 

16:00       Oppsummering dag én

Ettermiddag:      - Ungdomsfabrikken – aktivitet/hangout for unge 
      - Omvisning Sortland/Kulturfabrikken 

19:00       Middag med kulturinnslag



ONSDAG 15. FEBRUAR 

08:30       Morgenkaffe 

09:00       Kulturelt innslag 

09:10        Åpning 

09:15       LoVeLAN, Vesterålen: Lasse Nordgård
      Vesterålens lengstlevende Dataparty. Arrangeres   
      av den ideelle organisasjonen GeeX IL.

09:35       Ida Dorthea Horpestad
      Ungdom og Fritids satsning på datakultur 

10:00      Pause og mingling 

10:15       Gaia Talent 
      Omfattende tiltak mot utenforskap blant unge. Gaia 
      Talent ønsker å koble digitale talenter i utenforskap med  
      behovet for digital kompetanse i distriktene.

11:00       Vesterålen Hub 
      Vesterålen Hub er et prosjekt i regi av Kultursamarbeidet  
      i Vesterålen. Vesterålen Hub har etablert medielab’er   
      som møtested i hver kommune i Vesterålen, med   
      data/medie/video-utstyr som ungdom kan låne    
      og bruke.

11:30       Lunsj 

12:30       Workshop: Bli-kjent-kafé: 
      Jobber du med ungdomsråd, UKM, ungdomsfestival, på 
      ungdomsklubben eller uansett hva det måtte være som
       involverer ungdom? Da er dette en fantastisk mulighet 
      til å bli kjent med andre som har tilsvarende rolle fra 
      andre steder i Nordland, få nyttige råd og tips, dele 
      erfaringer og se på mulighetene for samarbeid. 
      Bodø2024 kommer med konkrete verktøy for å skape 
      kule ting i ungdomsprogrammet sammen med 
      ungdommen på deres hjemplass 

14:30:       Oppsummering og veien videre 

15:00       Takk for nå


