
100 deltagare från närmare 50 länder till IOV World 
Youth Congress 2012 
 
100 unga vuxna från 48 länder kommer under en vecka i juni att samlas på den internationella 
folk art-kongressen IOV World Youth Congress 2012.  
 
International Organization of Folk Art (IOV) har i år valt att förlägga sin tredje 
ungdomskongress till Sverige och Billströmska folkhögskolan på Tjörn. 2008 hölls den första 
IOV World Youth Congress i Bountiful, USA och 2010 arrangerades den i Nanjing, Kina. 
 
Internationellt nätverk 
 
25-29 juni 2012 kommer unga slöjdare, folkmusiker, folkdansare, etnologer, antropologer och 
kulturadministratörer att mötas under temat Youth empowerment in the Intangible Cultural 
Heritage. Syftet med kongressen är att bygga upp IOV Youth som ett internationellt nätverk 
och en samarbetsplattform där immateriella kulturarv är grunden för erfarenhetsutbyten och 
gemensamma framtida projekt. 
 

- To attend the International Organization of Folk Art 2012 is an opportunity to me to 
increase my experience and knowledge especially about culture. Through this 
program, I hope, I can express my aspirations about cultural issues in my own country 
with other participants, because together, youths around the world will not only take 
action but also discuss what it will take to break down cultural problems. International 
Organization of Folk Art is the right medium for youths to create and offer new, 
original and better solutions to the cultural challenges facing the world today such as 
how Indonesian people will maintain their cultural heritage such as Batik, Jaipong 
dance, Angklung and others. I hope I can continue the International Organization of 
Folk Art 2012 work in my country, skriver Setiawaty Nuralamy från Indonesien, en av 
kongressens internationella deltagare. 

 
På IOV:s facebook-sida är det redan hög aktivitet och den 25-29 juni blir det verklighet av de 
digitala diskussionerna, först under ett par dagar i Stockholm, sedan på Tjörn i Västsverige. 
 
Frågor besvaras av projektledare Mia Lindgren (Slöjd i Väst/Västarvet)  
på telefonnummer 0706 62 68 07  eller på e-post: yc2012@iov-world.com 
Läs mer om IOV på www.iov-world.com 
 
IOV World Youth Congress 2012 arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, 
Västarvet och International Organization of Folk Art med stöd från Kulturrådet, Västra 
Götalandsregionen, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Svenska Unescorådet och 
PostkodLotteriets KulturStiftelse. 


