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Nytt år ny rapport bild- och formrapport från konsulenterna
God fortsättning på det nya året önskar vi konsulenter på Bild och form, Region Dalarna. Här kommer
en liten rapport från oss. På återhörande!
Sök medel till utvecklingsprojekt 7 jan-3 feb!
Utlysningen år 2020 för att ansöka om utvecklingsprojekt har redan öppnat. Kulturföreningar,
studieförbund och ideella organisationer kan söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt hos Region
Dalarna. Stödet ges till dem som testar något nytt utanför sin ordinarie verksamhet och som bidrar
till länets utveckling. Utlysningen sker fortsättningsvis en gång per år.
Ansökningarna bedöms utifrån projektens betydelse för länets utveckling och ska bidra till att
uppfylla målen i Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022. Beslut tas av regionens
kultur- och bildningsnämnd. Läs mer och ansökan senast 3 feb via:
www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/stod-till-utvecklingsprojekt/
Style Wars och textil aktivism på Meken i
Smedjebacken
1984 sändes graffitidokumentären Style
Wars på SVT och kom att påverka hela den
svenska graffitiscenen ända fram till idag. I
samband med Mekens vinterutställning
”Från gatan” visas filmen och Jacob
Kimvall, fil. doktor i konstvetenskap och
lektor vid inst. för kultur och estetik vid
Sthlms univ, bjuds in för ett samtal om
Style Wars betydelse för svensk graffiti. Ytterligare program i samband med utställningen:
Lör 11 jan kl 14-16 Föreläsning om slöjd- och hantverksaktivism av Maria Yvell och workshop
Lör 1 feb kl 14-16.30 Filmvisning ”Yarn” och samtal om textil gatukonst med Frida Arnqvist Engström
Lör 8 feb kl 14-16.30 Graffitidokumentären ”Style Wars” och samtal med Jacob Kimvall
www.mekensmedjebacken.se/
Kroka arm med Bild och form till Folk och kultur 5-8 feb!
Bild och form erbjuder regelbundet möjligheten för verksamma inom våra områden att
omvärldsbevaka tillsammans med oss genom att gemensamt besöka konferenser och utställningar.
Kommande tillfälle är det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna 5-8 feb.
Ansök om att kroka arm: https://forms.gle/iEZRuUNUPrQqbAVT8
Program och mer info: www.folkochkultur.se
Mer info och rapporter från Samtidskonstdagarna: www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-ochformdalarna/bild--och-formkonsulenter/armkroksresor/
Påminnelse: Skapande skola och förskola – ansök senast 4 feb!
Ansökan är just nu öppen för er i kommunerna att söka Skapande skola inför läsåret 2020/2021.
Bidraget skall integrera konst och kultur i förskolan och grundskolan på lång sikt samt bidra till att
barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Vi hjälper er att hitta
aktörer och projekt att arbeta med eller bollar idéer och upplägg. Vid nätverksträffen i Rättvik i maj
framkom flera kommungemensamma intresseområden, bland annat inom arkitektur, ungas röster i
det offentliga rummet, lokalt kulturarv. Dessa områden är särskilt angelägna för oss att stödja då det
ingår i vårt uppdrag om Politik för gestaltad livsmiljö och rör frågor som framkom under arbetet med
Demografikprojektet 2018. Och samverka gärna över kommungränserna! Vi hjälper er!
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Mer info och ansökan: www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/
Demografik 2.0 (fristående fortsättning): www.demografik2-0.se/
Magiska barnarkitekter (länskulturdagen 2019): www.cargocollective.com/magiska/Hem som också
arrangerade arkitekturkollo i Borlänge 2019: www.trevligtfolk.se/goda-exempel/arkitekturkollo/
Workshoppa och samtala med Design Lab
S/Bastarderna - Save the Date 13-15 feb! I
samband med utställningen Ung Svensk Form
på BOMO kommer Alicia Donat-Magnin och
Samir Alj Fält från Design Lab S och håller
workshops samt en föreläsning/diskussion. Håll
utkik närmare efter inbjudan och tider! Ung
Svensk Form pågår till 25 feb.

Tors 13 feb och fre 14 feb Workshops för skolklasser (kontakta emelie.lilja@regiondalarna.se)
Fre 14 feb Föreläsning/diskussion för pedagoger, kulturarbetare, näringsliv, politiker etc
Lör 15 feb Workshop för barn och unga & workshopvernissage!
www.designlabskarholmen.se/ www.ungsvenskform.se www.borlangemodern.se
Omvärldsspaning: Konstdygnet 2019 – konstens betydelse för hälsan och ungas sociala utveckling
Konstdygnet är en årligen återkommande mötesplats och kompetensutveckling för verksamma inom
bild- och formområdet arrangerad av Konstfrämjandet och konstkonsulenterna i Region Uppsala,
Örebro, Västmanland och Sörmland. Konferensen belyste också platsers utveckling och minnen
särskilt relaterade särskilt till Akademiska sjukhusets miljöer för mental hälsa genom tiderna. Här är
några av alla de föreläsningar som går att se på youtube:
Om konstnärers villkor https://youtu.be/TVv95pw-7lE
Den kulturella hjärnan, professor Gunnar Bjursell https://youtu.be/Y-Fguijvr9I
Botandets iver, curator Maja Hammarén https://youtu.be/X0eg_XAPlF4
Wellbeing Residency, Māra PāvulaMāra Pāvula https://youtu.be/huYwF6D5f9A
Kontaktuppgifter och utskick
Vi har skickat detta till dig eftersom vi har uppgift om att du som yrkesverksam inom bild- och
formområdet, tjänsteperson, politiker på kommunal eller regional nivå eller annan samarbetspart
kan ha 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 känner till
någon annan som vi ska lägga till i vår kontaktlista. Tipsa också gärna om innehåll till nyhetsbrevet!
Januariska barmarkshälsningar från
Camilla Nyman och Emelie Lilja
Bild och form, Region Dalarna
www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/

