Projekt See My Art:


Främja konstskapande för människor
med funktionsvariationer



Nätverk för konstutövande
verksamheter i Dalarna



Sommarkurs på Leksands
folkhögskola



Workshop tillsammans med
yrkesverksamma konstnärer



Utställning på en kulturell mötesplats



Samverkan med Se Människan
Leksand och Säter



Samarbetspartner med Funka som
jobbar med tillgänglighet



En digital utställningsplats

www.seemyart.se
(Under uppbyggnad)

Tycker du om att rita och måla?
Är det härligt med färger och former? Då är
projekt See My Art (SMART) något för dig!
Vi vill att du ska få träffa andra som också tycker
om att göra konst.
Vi bjuder in till kurs. Vi vill göra en hemsida.
Vi vill att du ska få möjlighet att visa upp det du
skapat!

Kontakt:
Studiefrämjandet Gävle Dala Norr
Hjortnäsvägen 5
793 31 Leksand
Handläggare Marianne Sellner
Tel.076 778 60 70
marianne.sellner@studieframjandet.se
Projektledare Britta Jonsson
britta.jonsson@leksand.se

Vi skapar konst tillsammans
genom kreativa möten och delaktighet.

PROJEKT SEE MY ART DALARNA

WORKSHOPS

FUNKTIONSVARATIONER

Projektet vill främja konstskapande för
människor med funktionsvariationer genom
kreativa möten och delaktighet. Vi vill skapa
ett nätverk i Dalarna för konstutövande
verksamheter.

Syftet med
projektet är att öka möjligheterna för
ungdomar och vuxna med kognitiva
och/eller psykiska funktionsnedsättningar,
att genom konstnärliga uttryckssätt skapa nya
nätverk inom konstområdet.

Projektet vänder sig i första hand till
personer med kognitiva och/eller psykiska
funktionsnedsättningar.

Vi vet att det är bra för hälsan att ha möjlighet till kreativa uttryck. Forskning visar att
kulturella aktiviteter ökar välbefinnande inte
minst för människor med olika typer av
funktionsnedsättningar.

Vår målgrupp har ofta svårt att tillgodogöra
sig utbudet av kulturella aktiviteter i
samhället.
Vi vill göra det möjligt att visa upp sin konst
på en digital arena men även på en fysisk
utställningsplats.
Projektet finansieras genom medel från
Landstinget Dalarna Kultur och Bildning och
Leksands kommun.

Genom konstnärliga aktiviteter vill vi ge
målgruppen större möjligheter till individuellt
uttryck, samspel med andra i nätverket och
samtidigt kunna få en öka delaktighet inom
konst- och kulturlivet
Tillsammans med yrkesverksamma konstnärer
anordnar vi workshops på olika orter i Dalarna.
En workshop i socialpsykiatrin i Leksand har
genomförts. I augusti 2015 genomfördes en
2-dagars sommarkurs på Leksands folkhögskola.
Deltagare kom från Hedemora, Leksand och
Orsa och Emma Billbäck, silversmed var
inbjuden konstnär. I september genomfördes en
workshop i Mora med konstnären Hanna Nielsen från Orsa.

Dagliga verksamheter inom LSS och
socialpsykiatrin i Dalarna, med brukare som
är intresserade av att arbeta konstnärligt, har
kontaktats och bjudits in.
Genom workshops och nya mötesplatser får
deltagarna möjlighet att träffa andra
konstintresserade i länet och bilda nya
nätverk.
Projekt SeeMyArtDalarna vill göra det
möjligt för målgruppen att utveckla sina
konstnärliga förmågor och samtidigt få visa
upp sin konst.
I samarbete med företaget FUNKA som
arbetar med tillgänglighet genomförs en
utbildning tillsammans med brukare för att
skapa en webbplats för konstutställningar.

