Projektstöd våren 2019
Projektägare

Projektets namn

Område

Skaparverkstan - En sommarkurs
för unga vuxna

Unga/teater

40000 s. 16 Barn och unga är prioriterad målgrupp. Det behövs fler
insatser som riktas till unga vuxna, 19-25 år. Landstinget och
länskulturen ska i samverkan med kommunerna, folkbildning
och föreningsliv vara dörröppnare för barn och unga till nya
kulturyttringar och möjliggöra att de blir mer delaktiga.

Byggnadsförening Projektstöd Digital opera
en Svea

Opera/digital

20000 s. 16 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom det
regionala kultur- och bildningsområdet. Stärka
arrangörsledet och öka tillgången av tillgängliga scener i
länet Alla invånare, oavsett om man bor i stad eller på
landsbygd, ska ha möjlighet att ta del av ett aktivt kulturliv.
s.26 ...utveckla modeller för medborgarnära opera i Dalarna

Föreningen
Ingmarsspelen

Ingmarsspelsseminarium "UR
ASKAN I ELDEN - hur blev livet för
Nåsborna i Jerusalem?"

Bildning/teater

Mekens
vänförening

Deltagande utställning kring
gatukonst/graffiti på konsthallen
Meken i Smedjebacken

Konst/unga

Vansbro
teaterförening

Utveckling och marknadsföring av
digitala kulturarrangemang.

Opera/digital

35000 s. 3 Dalarna tar vara på landsbygdens attraktionsvärden och
tillväxtpotential och ser sina unika natur- och kulturmiljöer
som en tillgång för både lokal och regional utveckling. S.15
säkerställa det immateriella kulturarvets styrka och
utveckling i länet,
50000 s.16 Landstinget och länskulturen ska i samverkan med
kommunerna, folkbildning och föreningsliv vara dörröppnare
för barn och unga till nya kulturyttringar och möjliggöra att
de blir mer delaktiga.s.29 Landstinget Dalarna vill: stärka
bild- och formområdet i länet
20000 s. 16 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom det
regionala kultur- och bildningsområdet. Stärka
arrangörsledet och öka tillgången av tillgängliga scener i
länet Alla invånare, oavsett om man bor i stad eller på
landsbygd, ska ha möjlighet att ta del av ett aktivt kulturliv.
s.26 ...utveckla modeller för medborgarnära opera i Dalarna

Kulturförening
ar
Bergslagsteatern

Beviljat belopp

Koppling till Kultur och bildningsplanen

Stiftelsen Vattnäs
konsertlada

Studieförbund
ABF Södra Östra
Dalarna

Utvecklingsprojekt "ett nytt
förberedelseverktyg för unga
och/eller ovana operabesökare:
SPEL- APPEN"

Opera/digital/unga

100000 s. 16 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom det
regionala kultur- och bildningsområdet. s.26 ...utveckla
modeller för medborgarnära opera i Dalarna. Barn och unga
är prioriterad målgrupp.

summa:

265000

EPA Cruising 2019

Unga/landsbygd

70000 s. 16 Barn och unga är prioriterad målgrupp. Det behövs fler
insatser som riktas till unga vuxna, 19-25 år. Landstinget och
länskulturen ska i samverkan med kommunerna, folkbildning
och föreningsliv vara dörröppnare för barn och unga till nya
kulturyttringar och möjliggöra att de blir mer delaktiga. S. 12
Stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och
arbetet med sociala innovationer

Folkuniversitetet
Region Mitt

Projektstöd Handla Nu!

Hållbar utveckling/ unga

85000 s. 18 Länskulturen och folkbildningen kan bidra på flera sätt
till att uppnå de globala målen, exempelvis genom kurser,
studiecirklar, föredrag, mässor, festivaler, publikationer och
rådgivning, vilka ger människor möjlighet att på olika sätt ta
del av och engagera sig i miljö- och klimatfrågorna.

Studieförbundet
Bilda Mitt

Kulturkompis

Allmän kultur/integration

100000 s.16 Landstinget ska särskilt verka för ett inkluderande
kultur- och föreningsliv s. 41 Landstinget Dalarna vill
samarbeta med folkbildningen för att stödja kulturområden

Studieförbundet
Vuxenskolan
Dalarna

Stärka slöjden i Dalarna

Slöjd/ samverkan

summa:

75000 s. 15 Säkerställa det immateriella kulturarvets styrka och
utveckling i länet s. 37 Landstinget Dalarna vill verka för
bevarande av slöjdens immateriella kulturarv. s. 41
Landstinget Dalarna vill samarbeta med folkbildningen för att
stödja kulturområden

330000

Funktionsrätt
Dalarnas Dövas
Förening

Rättighetscentru
m Dalarna

Teckenspråkig filmdag

Funktionsrätt/film

27000 s. 17 Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att
delta i kulturlivet ska förbättras...Landstinget ska dessutom
ta till vara brukarorganisationernas, kulturverksamheternas,
studieförbundens och folkhögskolornas kompetens i arbetet
och mötet med människor med funktionsnedsättning. s. 29
Film och rörlig bild...

Projektstöd BIBLIOTEKSPROJEKTET

Funktionsrätt/information

40000 s. 17 Landstinget ska dessutom ta till vara
brukarorganisationernas, kulturverksamheternas,
studieförbundens och folkhögskolornas kompetens i arbetet
och mötet med människor med funktionsnedsättning. S.21
Genom samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares
rätt till information, kunskap och kultur som en del av det
demokratiska samhället.

summa:

67000

Idrott
Dalarnas
Idrottsförbund

Digitaliserat föreningsstöd, testpilot Föreningsutveckling/digital
Dalarna

summa:
Integration
Somalimedia
Förening

Glow Path/Glödväg

Hälsa/integration

100000 s.11 Stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och
arbetet med sociala innovationer s. 16 Ta tillvara
digitaliseringens möjligheter inom det regionala kultur- och
bildningsområdet.
100000

75000 s. 17 Dalarna ska vara en region som står för mångfald och
tolerans. s.13 Landstinget ska i bred samverkan fortsätta
utveckla sitt hälsofrämjande arbete i löpande verksamhet, i
projektform och genom bidrag till idéburna organisationer
och studieförbund.

75000

Övriga
organisationer
PRO Dalarna

Kultur för, och med, äldre i Dalarna

Allmän kultur/äldre

Stiftelsen
Fryshuset

Dalarna Hipphopp

Unga/dans

60000 s. 16 Barn och unga är prioriterad målgrupp. Landstinget och
länskulturen ska i samverkan med kommunerna, folkbildning
och föreningsliv vara dörröppnare för barn och unga till nya
kulturyttringar och möjliggöra att de blir mer delaktiga.

RFSL Dalarna

HBTQ-häng för funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta/HBTQ

10000 s. 17 Dalarna ska vara en region som står för mångfald och
tolerans. Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar och det nya nationella
funktionshinderspolitiska målet har varje person rätt till
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. s.12
Ett jämställt och jämlikt perspektiv i hanteringen av bidrag
bidrar till en rättvis resurstilldelning.

summa:
totalsumma:

100000 s.11 Stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och
arbetet med sociala innovationer, s. 17 Landstinget vill bidra
till att de äldre i större omfattning kan ta del av och själva
vara aktiva i länets kulturutbud. Äldre är ny prioriterad
målgrupp.

170000

1007000

