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Bild ”Drömkollo”av Ruben Wätte

Hej du kulturintresserade samverkanspart
Föreläsning konstnär Ruben Wätte 10 maj Rättviks kulturhus
10 maj arrangerar vi två nätverksträffar för kommunala tjänstepersoner. Först Anoda ung konst och
sedan Nätverket för offentlig konst/konsthandläggare. I mitten av dagen bjuds det till gemensam
föreläsning av konstnären Ruben Wätte som jobbar mycket i det offentliga rummet och med
konstnärliga experiment och aktioner tillsammans med barn och unga (inbjudan som bilaga).
Föreläsningen är öppen för alla, anmäl helst innan så kaffer räcker åt alla. Det går också bra att tipsa
om föreläsningen för andra intresserade. Anmälan till föreläsningen görs via e-post till
camilla.nyman@ltdalarna.se.
Nätverka och omvärldsbevaka barns rumsliga rättigheter - armkroksresa Kurioso 24 maj Nyköping
Ett litet Dalagäng sänds på uppdrag att delta i en konstnärlig heldagskonferens om barns rumsliga
rättigheter och konstpedagogik. Föreläsare inspirerar på området barns självklara plats i samhället
genom undersökande samtidskonstnärliga processer och arkitektur. Vi hoppas att några spanare ska
åka tillsammans med en bild- och formkonsulent för att hämta hem kunskap och inspiration till länet.
Resa och eventuell logi betalas av Region Dalarna. Spaningen sprids vidare på överenskommet sätt
efter hemkomst. Denna armkroksresa riktar sig till tjänstepersoner, politiker, pedagoger, konstnärer,
studerande eller dylikt inom bild- och formområdet. Mer om konferensen finns att läsa på
http://www.kurioso.se/. Ansök om armkroksuppdraget senast 13 maj här>>.
Mer om konstens roll i samhället – föreläsning av Karolina Modig 12 juni i Falun
Just nu pågår Kunskapsnav offentlig konst, en nationell satsning för att öka kunskapen om och
arbetsprocesserna runt offentlig konst. Statens konstråd som ansvarar för detta, samarbetar med ett
antal kommuner runt om i landet. I Dalarna är det Ludvika, Borlänge och Falu kommun som
tillsammans med Region Dalarna deltar. Med anledning av detta bjuds politiker och tjänstepersoner
inom samhällsbyggnad, näringsliv, utveckling och kultur från länets alla kommuner in till tre
halvdagar med föreläsningar på temat offentlig konst. Även konstnärer, verksamma inom privata
näringslivet och studenter och andra intresserade är välkomna. Första tillfället är förmiddagen 12
juni på Dalarnas museum. Se bifogad inbjudan.

Dalarna i fin form 14 maj på Magasinet – om arkitektur, form och design i Dalarna
Ännu mer om formandet av våra gemensamma rum: Eftermiddagen 14 maj kl 15-18 inbjuds ni att ta
del av en summering och framåtblick utifrån erfarenheterna av det treåriga regionala projektet
arkitektur-form-design som nu avrundas. Under konferensen får vi bland annat ta del av Omid
Massalis uppskattade föreläsning om normkreativ design och höra mer om nystarten för Dalarnas
arkitekturråd. Vi kommer också att prata om Region Dalarnas fortsatta arbete med frågorna och den
kommande högskoleutbildningen i gestaltad livsmiljö samt om länets egen Formvecka i höst. Länk till
mer info och inbjudan på Region Dalarnas webb>>
Kontaktuppgifter och utskick
Vi har skickat detta till just dig eftersom vi har uppgift om att du som samarbetspart har nytta av
denna information. Svara på detta mejl och berätta om det inte stämmer, 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.
Sammanfattning och andra heta tips!
9 maj 13-14.30 Fornby Folkhögskola: Föreläsning, www.konstidalarna.se/images/Affisch_Erik.jpg
10 maj Rättviks kulturhus: Föreläsning Ruben Wätte (se bifogad inbjudning)
14 maj kl 15-18 Magasinet Falun: Seminarium ”Dalarna i fin form”, mer info här>>
18 maj kl 12-16 Avesta art: vernissage www.verket.se/avesta-art
24 maj Kurioso www.kurioso.se/
Kristi himmelfärd Sjätte Sinnet: vernissage 30 maj kl 13 Vika kyrka, 1 juni kl 16 Stjärnsunds kyrka,
2 juni kl 17 Västerfärnebo kyrka www.svenskakyrkan.se/sjattesinnet
5 juni kl 15-17 Meken: vernissage ”Arbete/Existens” www.mekensmedjebacken.se
12 juni kl 9.30-12 Dalarnas museum: Föreläsning Värdet av konst (se bifogad inbjudan)
15 juni kl 13 Borlänge modern: vernissage ”Return” www.borlangemodern.se
28 juni kl 17-20 Stora Hyttnäs: vernissage processutställning www.dalarna.konstframjandet.se

