Tydalsseminaret 17. - 18. januar 2019
Tema: Kreativitet, kultur og næring.
Hvordan vi kan skape vekst og utvikling i lokalsamfunnet?

Bjarne Håkon Hanssen

Kommunikasjonsrådgiver og tidligere statsråd og stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.
Hanssen gikk fra politikken til PR-byrået First House i 2009 og videre til vervet som styreleder i
Kruse Larsen i 2016.

Karen Espelund

Fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune, tidligere fotballspiller og
generalsekretær i Norges fotballforbund. Karen har også innehatt ulike verv i UEFA. Ei driftig
dame som også har vært kultursjef i Selbu og har hytte tett på Tydal.

Marvin Wiseth

Har ledet tre spel i Trøndelag, Stiklestad, Elden på Røros og nå Karolinerspelet i Tydal. Er tidvis
vicepresident i Toillingforbundet (når det passer presidenteten) Har ulike styreverv i bedrifter og
kulturinstitusjoner lokalt og regionalt. Er spesielt opptatt av næringsutvikling. Holder foredrag
om hvordan lykkes med næringsutvikling og hvordan motivere. Hevder selv at han er en “tung
stemme” i forsamlingen.

Tina Berggård

Tydaling som i 2014 ble kåret til årets PR-talent under PR-bransjens årlige arrangment Gullkorn,
da hun jobbet som rådgiver i Gambit H+K Strategies. Hun har siden den gang jobbet som kommunikasjonsrådgiver i DNB og som presse- og innholdssjef i Danske Bank før hun nylig ble
headhuntet til det nye PR-byrået Storm Communications.

Knut Erik Dybdahl

Mannen bak Arctic Race of Norway. Han har fått flere utmerkelser for sine lederegenskaper, blant
annet ble han i 2013 kåret av NRK og Avisa Nordland til «Årets Nordlending». Dybdal er engasjert, har stå-på-vilje og er en tydelig talsmann for et bredt samarbeid i Nord-Norge. Dette er
viktige egenskaper for hans virke som daglig leder i ARN, men også for andre prosjekter han er
involvert i, som Reistadløpet og den nordnorske søknaden om VM Alpint i Narvik 2025.

Tove Moe Dyrhaug

Har bakgrunn fra næringss- og kulturlivet. Jobber som daglig leder i Rosenborg Ballklub, men er også spel-fantast. I tillegg til Karolinerspelet har har hun jobbet med
Festningsspelet»Beleiringen», Olavsfestdagene og Eystein av Nidaros i Trondheim.
Tove er bosatt i Tydal.

Svein Spjelkavik

Mannen bak ordet framsnakking og engasjert i det som skjer av idrett og kultur i Tydal.
Spjelkavik har blitt tildelt Nordland fylkes kulturpris og den aller første najonale ildsjelprisen,
han har vært kulturaktivist i 35 år. Spjelkavik er kreativ leder og grunnlegger av God strek, han
var med på å stifte Rock Mot Rus, han hadde regien på LOFAST-åpningen og var produsent for
den nasjonale markeringa av Norge 50 år i rommet, for å nevne noe av alt det denne sprudlende
nordlendingen har vært med på.

Sted: 							Væktarstua Hotell, Tydal (www.vaektarstua.no)
Tid: 							
Torsdag 17/1 kl. 12.00 - Fredag 18/1 kl. 12.00
Pris pr. deltaker: 					
2900,Inkluderer: 						Lunsj og middag torsdag, premierebillett og transport 				
								Karolinerspelet torsdag kveld, overnatting i enkeltrom, 			
								frokost og lunsj fredag
Pris pr. deltaker uten overnatting: 		
2100,Påmelding på e-post til: 				
kirhof@tydal.kommune.no innen

