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Juligaste kulturhälsningar från Bild och form
Veckorna har rullat på med rasande fart och snart raskar räven. In i det sista pågår febril aktivitet.
Och visst är det så att konsten och kulturen aldrig tar semester även om konstnärer, byråkrater och
arrangörer också behöver ledighet ibland. En särskild tanke och önskan om julefrid sänder vi i dessa
tider till yrkesverksamma inom bild- och formområdet vars arbetsvillkor och inkomster inte alltid är
stabila nog för verklig vila.
Här kommer i alla fall årets sista hälsning från bild- och formkonsulenterna till er alla. Kortare än
vanligt då fortfarande flera saker i föregående brev är aktuella. <3
Kommunträff 19 januari
Vi kommer bjuda in kommunala kulturavdelningar till en träff 19 januari. Inbjudan kommer inom kort
till dig som arbetar med konst och kultur i någon av dalakommunerna. Save the date och hör gärna
av er till oss om det finns särskilda behov eller önskemål om dagen. Vi hade hoppats ses fysiskt men
pandemin kan ställa till det och vi kommer i så fall köra digitalt.
Nu finns Bild och form även på Instagram. Följ oss på @bildochformregiondalarna. Kontot användes
tidigare för projektet ANODA Ung Konst men har nu bytt namn och omfattar alltså nu hela bild- och
formområdet oavsett målgrupp. Arbetssätt och erfarenheter från projektet tar sig nya former

och färger. Vi välkomnar därmed nya och gamla följare på vår utvecklingsresa. Redaktörer
för kontot är vi, bild- och formhandläggarna Camilla Nyman och Emelie Lilja.
Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Bild och form Dalarna
Falugatan 2
791 71 Falun

Emelie Lilja
Bild- och formkonsulent
emelie.lilja@regiondalarna.se

Andreas Sandberg
Bild- och formkonsulent
peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

Camilla Nyman
Bild- och formkonsulent
camilla.nyman@regiondalarna.se

Nyhetsbrev
2021-12-09
Frukostera med Bild och form
Vår digitala seminarieserie ”Frukostera med Bild & form” har uppskattats och fortsätta under våren.
Under hösten har vi bjudit in till tre seminarier och berört olika aspekter av konst och kultur. Nu
senast om kulturens mätbarhet kopplat till texten https://dik.se/.../mikael-nanfeldt-kan-och-skakultur-matas. Tidigare om projektet Odla torg på Sollerön https://arkdes.se/open-call-2021finansierade-projekt/ och om upphovsrätt inom bild- och formområdet. Så – notera redan nu i
kalendern sista torsdagen varje månad kl 9 – 10. Hör gärna av er med förslag på innehåll.
Programmet kommuniceras vartefter det sätts.
Utlysningen Grannskapsinitiativet för levande, öppna och tillgängliga grannskap
Föreningar och stiftelser kan söka 20 000–50 000 kronor från Postkodstiftelsen för att genomföra
projekt i närområdet inom ramen för Grannskapsinitiativet. Syftet är att stärka gemenskapen
mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. En liten utlysning som verkligen skulle
kunna inkludera konst, kultur och samverkan på olika sätt. Spännande tycker vi konsulenter. Läs mer
på https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/
Skapande skola
I januari öppnar kommande ansökningsomgång för Skapande skola https://www.kulturradet.se/sokbidrag/vara-bidrag/skapande-skola/ för skolhuvudmän i alla kommuner. Om ni inte redan är igång
med ansökan så kolla in nu. På träffen i januari kan vi prata mer. För att hitta konstnärer att arbeta
med så kolla in https://www.konstidalarna.se/ eller https://www.konstdepartementet.se/
Produktionsplatser och verkstäder är oerhört viktiga för att konstnärer ska
kunna bo och verka på en plats, för kollegialt utbyte och i slutändan för att
konst ska bli till och kunna nå oss alla. Under pandemin har flera
utvecklingsinsatser kunnat göras. Vi på Bild & form tittar extra på vad som
har hänt, händer just nu och vad som kan hända framåt vad gäller dessa. Till
exempel genomförde Orsa grafik http://www.orsagrafik.se/ häromveckan en
intressant och välbesökt fördjupningshelg med både workshops,
föreläsningar och viktiga samtal om grafik på framkant. 12 december öppnar
Falu konstgrafiska https://www.falun.se/gora--uppleva/kultur/konstgrafiskverkstad.html upp för besökare och visar sin bredd genom en konstmässa. Vi
kommer se mer av länets verkstäder och produktionsplatser framöver!
Kulturen återstartar och hittar nya former
Pandemin har synliggjort utmaningar med konst och kultur. Regeringens utredning Från kris till kraft
har haft ambitionen att fånga dessa och föreslå åtgärder på kort och lång sikt. Utredningen är just nu
på remiss till 16 februari. Region Dalarna är en bland många remissinstanser. Det är också öppet för
andra aktörer att besvara remissen. Har ni inspel till oss angående utredningens innehåll så tveka
inte att höra av er. Läs mer om utredningen, remissen och hur det fungerar här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/regeringen-remitteraraterstartsutredningens-betankande/
Region Dalarna har också kunnat dela ut sammanlagt fyra miljoner i form av olika stöd till ett
hundratal sökande i hela länet.
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskildautlysningar/yrkesverksamma-fria-kulturskapare/
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Tips!
Konferenser, utställningar, nya rapporter mm
Från Kris till kraft, återstart för kulturen:
https://www.regeringen.se/4a8386/contentassets/c96ef2e953fd481ebb68d41b980a1d0a/fr
an-kris-till-kraft.-aterstart-for-kulturen-sou-202177.pdf
Hur fri är konsten
https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/
KKN, Kulturella och kreativa näringar: Ny rapport om kulturskapares förutsättningar
https://nfh.se/5.64e2980917c7cf9da4dc9009.html
Konferensrapporten från Färgforum 2021.
https://www.raa.se/2021/08/vill-du-veta-mer-om-otraditionell-farg/
BARN-PLATS-LEK-STAD
Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och
beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig
stadsplanering?
https://www.movium.slu.se/barn-plats-lek-stad

17 december 9 – 11.30
Linköpings universitet mfl (zoom)
Seminarium: Hundra år av design och
demokrati – Visioner för framtiden
https://liu.se/artikel/design-ochdemokrati
5 januari kl 14.00
Zornmuseet, Mora
Konstnärssamtal med Nygårds Karin
Bengtsson
https://zorn.se/nygards-karin-bengtssonmed-ryggen-mot-tiden/
19 januari kl 12 – 13
Svenska Designsällskapet
Design talks: Design i ett
omvärldsperspektiv
https://svid.se/kalendarium/design-talksdesign-i-ett-omvarldsperspektiv/
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8-12 februari
Stockholm Furniture & Light Fair
”Stockholms möbelmässa”
https://www.stockholmfurniturelightfair.s
e/
9 – 12 februari
Folk och kultur
https://folkochkultur.se/fok2022/
Performance på Zoom via Sveriges
konstföreningar: tio
konstnärer/konstnärsgrupper erbjuder
konstföreningar att utan kostnad visa
performance för sina medlemmar
https://sverigeskonstforeningar.nu/utstall
ningar/performance-pa-zoom/
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Utställningar i Dalarna
Skicka gärna in information och tips till oss om utställningar och dyl!

BoMo, Borlänge
23 okt - 29 nov:
Glimtar ur två konstnärskap
Gösta Backlund och Jörg Jeschke
https://www.borlange.se/uppleva-ochgora/kultur/museer-gallerier-ochkonst/borlange-modern
Galleri Svarta Gran, Borlänge
6 nov – 8 jan
Gryningströsklar
Melanie Wiksell
https://www.svartagran.com/utstaumlllni
ngar.html
@bestfriendsshowroom (Gammelvägen
16 Falun)
13 dec – 16 jan
Vi som tecknar om natten
Vernissage på lucia 13/11 kl 17.
Grupputställning med Veronica Brovall,
Helena Brunius, Urban Engström,
Oskar Korsár och Roger Metto.
www.instagram.com/bestfriendsshowroo
m/
Rättviks kulturhus
4 dec – 16 jan
Spår
Kerstin Hedman och Ilkka Pärni
https://rattvikskulturhus.se/web/arena/ko
nsthall

Orsa Konsthall
20 nov – 30 dec
Underdog
Hilda Lindström
https://orsa.se/uppleva-och-gora/kulturoch-sevardheter/underdog---utstallningpa-kulturhuset.html
Zornmuseet, Mora
16 okt – 16 jan
Med ryggen mot tiden
Nygårds Karin Bengtsson
https://zorn.se/nygards-karin-bengtssonmed-ryggen-mot-tiden/
Leksand kulturhus
16 okt - 22 jan
https://www.leksand.se/medborgare/uppl
eva-och-gora/kultur/leksandskulturhus/det-hander-pa-leksandskulturhus/vernissage/
Dalarnas museum och Dalarnas
konstförening, Falun
4 dec – 11 feb
Dalakonst 21
https://dalarnasmuseum.se/utstallningar/
tillfalliga-utstallningar/

Galleri Hörnan, Falun
9 dec – 24 jan
Thomas Hansson
https://www.falun.se/gora-uppleva/kultur/museer-och-konst/gallerihornan.html
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Kontaktuppgifter och utskick
Vi har skickat detta till just dig eftersom vi har uppgift om att du som tjänsteperson, politiker,
arrangör eller yrkesverksam inom bild- och formområdet har nytta av denna information. Meddela
oss om du inte längre vill ha information av den här typen från Bild och form, Region Dalarna eller om
du har någon kollega som vi ska lägga till i vår kontaktlista. För att kunna nå dig med dessa utskick
har vi din e-postadress registrerad i vårt system. Dina personuppgifter blir aldrig tillgängliga för tredje
part. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Uppgifterna sparas så
länge du vill få våra utskick.
Äldre nyhetsbrev finns publicerade Bild och forms hemsida:
https://www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/
Vänligaste hälsningar bild- och formkonsulenterna
Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se
Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Andreas Sandberg peterandreas.sandberg@regiondalarna.se
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