Nyhetsbrev från Bild och form, 2021-10-14
Här kommer ett kort nyhetsbrev. Det händer en del saker inom kort och det viktigaste för oss att
berätta om är Kultur- och bildnings utlysning som stänger 1 nov.
Region Dalarna har just nu en stor utlysning för återstart av kulturlivet i Dalarna. Föreningar kan
söka stöd för både investeringar, arrangemang, produktioner och digitalisering. Samverkan med
offentlig verksamhet är tillåtet så hör av er till er kommun eller oss på regionen om ni behöver.
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/stod-till-kulturutovare-varsverksamhet-paverkas-av-covid19/?fbclid=IwAR3my7tilP4Vtzf1kNkAwQS4iEuJ8rzyKE3qw31YQZ3zwG9M4vvFlqp0MDY
Under vårens konstpolitiska samtal föddes idén om en regional konst- eller kulturbar som kan poppa
upp lite varstans. En arbetsgrupp har tagit saken vidare och initiativet har nu fått namnet SOLONG
KONST. Först ut att arrangera är Konsthallen Meken i Smedjebacken fre 29 okt. Bifogat finns
programmet! Vi på Bild och form stöder, liksom Konst i Dalarna (KID) SOLONG KONST - en
kultursalong, ett samkväm, en stafett, ett samtal i samtid om konst, varsomhelst, närsomhelst. Hojta
till om du, ni eller er verksamhet vill ta bollen nästa gång! Och hjärtligt välkomna 29 okt!
Konferensen Samtidskonstdagarna 20-22 okt som arrangeras av Statens konstråd blir även denna
gång digitalt. Temat för i år är ”konst och demokrati”. Hör av er om ni tänkt gå så kan vi ordna med
ett eftersnack! https://statenskonstrad.se/events/samtidskonstdagarna-2021/
Påminner också om den årliga stora konferensen om Gestaltad livsmiljö 14 okt som arrangeras av
ansvariga myndigheter ArkDes, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet och Boverket.
https://arkdes-events.confetti.events/konferens2021-gestaltad-livsmilj-och-demokrat

Skogen mellan oss –
presentationer av residens,
Wallénhallen Leksand
30 okt kl 12-15. Tillsammans med
Konst i Dalarna har
Konstfrämjandet Dalarna
arrangerat ett tillfälligt
residensprogram för att
undersöka ett nomadiskt utbyte
baserat på konstnärers befintliga
arbetsplatser. Fyra konstnärer
som bor och verkar i Dalarna har
bjudits in för att arbeta med utgångspunkt i en enskilt utvald plats. Relationen till platsen, det lokala,
den hembygd som de själva bor eller befinner sig på står på olika sätt i centrum för varje
konstnärskap och dess undersökande process. http://skogenmellanoss.se/program/presentationerresidens/
Gum Lina Gabrielsson – Residens Hållberg
Lina Sofia Lundin – Residens Haghed
Nanna Hellberg – Skogens mekaniska vågor, Fallsbjörken
Kristin Ylikiiskilä Broberg – Residens Stångtjärn
Dalarnas museum utlyser även i år ett eller flera stimulansbidrag om upp till sammanlagt 50 000
kronor inom området kulturhistoria och kulturarv. Länsmuseet vill stimulera lite extra till
utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv runt om i länet. Förhoppningen är att alla som bor
eller rör sig i Dalarna kan ta del av kulturarvet på nära håll. Sista ansökningsdag 21 nov.
https://dalarnasmuseum.se/aktuellt/
Övriga tips
 Rättviks konsthall: Inger Johanne Rasmussen – textilintarsia
https://www.visitdalarna.se/oppning-av-utstallning-inger-johanne-rasmussen-textilintarsia
https://www.visitdalarna.se/forelasning-med-textilkonstnaren-inger-johanne-rasmussen


Postkodstiftelsens utlysning ”Alla röster” öppen till 24 okt. En möjlighet för ideella föreningar
och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 200 000–500 000 kronor för att
genomföra projekt som bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande
samhälle. https://postkodstiftelsen.se/allasroster/#:~:text=Svenska%20Postkodstiftelsens%20%C3%B6vertygelse%20%C3%A4r%20att,in
flytande%20%C3%A4r%20ov%C3%A4rderliga%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4llet.



”Återstart Bygdegård” ger förutsättningar för lokala arrangemang och ger arbete till
yrkesverksamma kulturutövare. Detta stöd söks löpande av bygdegårdsföreningar och
gäller året ut. Något att samarbeta om fler för exempelvis en mindre turnerande
utställning? https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid19/sok-stod-till-kultur/



Hans Johanssons jubileumsutställning – DA CAPO, Wallénhallen, Leksand
Kluriga konstruktioner, ett minimum av material och en raffinerad enkelhet. Så kan Hans
Johanssons design sammanfattas. I utställningen Da Capo firas inredningsarkitekten och

möbelformgivaren Hans Johansson (1921–2014) som i år skulle fyllt 100 år. Ett stort urval av
hans möbler, ritningar och skisser visas på Wallénhallen vid Leksands folkhögskola 15–27
oktober, öppet alla dagar kl. 11–17. https://wallenhallen.se/aktivitet/hans-johanssonsjubileumsutstallning-da-capo/



BoMo, 23 okt - 29 nov: ”Glimtar ur två konstnärskap”. Gösta Backlund, måleri/teckningar &
Jörg Jeschke, skulptur. Vernissage 23 okt kl 12-14.



Byggdialog Dalarna planerar en stor konferens med fokus på återbruk, 25 nov. Håll utkik på:
www.byggdialog.se

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
Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Andreas Sandberg peterandreas.sandberg@regiondalarna.se (t o m dec 2021)
Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se

