Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2018-2020
Organisation

Område

Geografi

Beskrivning

Folkstaden

Stadsutveckling

Göteborgsregionen/Skaraborg

Folkstadens ideella förening beviljas 600 000 kronor per år för att verka för ”hållbar samhällsplanering och
kvalitativt stadsbyggande med särskilt fokus på bostäder, vidgat deltagande och post-konsumistisk kultur”.
Som idéburen organisation vill man gå i bräschen och ”organisera alternativ för planering, byggande och
ägande av bostäder där civilsamhället med ökad kulturell egenmakt kan förverkliga samhällets
hållbarhetsmål”. Folkstaden vill realisera detta i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och
Göteborgsregionen där man ämnar bedriva pilotprojekt som kan visa på goda exempel på hur civilsamhället
kan ta makten över planeringsarbetet genom byggkooperativ eller s.k. ”bygg-gemenskaper”. Parallellt med
pilotprojekten vill man genom att delta i så många arenor som möjligt fortsätta att driva frågor om hur
civilsamhället kan få ökat inflytande över den gestaltade livsmiljön.

Summa
600 000 kr

Konstgrafiska verkstaden i Dalsland

Kollektivverkstad

Åmål

Föreningen Konstgrafiska verkstaden i Dalsland beviljas 30 000 kronor per år för att utveckla sin konstgrafiska verkstad i
Åmål. Föreningen startade 1999 och har under åren genomfört en lång rad utställningar och andra samarbetsprojekt.
För närvarande har man 12 medlemmar som presenteras på webbsidan. Utöver att utveckla de grafiska teknikerna och
erbjuda medlemsservice vill Konstgrafiska verkstaden vara en mötesplats både för konstnärer och för allmänhetens
möte med grafisk konst. Man skissar på ett antal samarbeten bland annat med studieförbund, folkhögskolor och
närliggande kulturinstitutioner som Stenebyskolan och Not Quite.

30 000 kr

ilDance

Dans

Västra Götaland

IlDance beviljas 300 000 kronor per år för att utveckla internationella
utbyten mellan dansaktörer i Västra Götaland och världen. IlDance är ett Göteborgsbaserat danskompani med en
mångfasetterad verksamhet som producerar danskonst och bedriver pedagogisk verksamhet. Kompaniet har ett stort
internationellt nätverk och samarbetspartners och söker nu stöd för att vara en kontaktskapande resurs för andra
danskompanier i Västra Götaland.

300 000 kr

Jazzföreningen Nefertiti

Musik

Göteborg

Jazzföreningen Nefertiti beviljas 600 000 kronor per år för att initiera och konsolidera första fasen av ett
arrangörsnätverk i Västra Götaland. Med nätverket vill man dela erfarenheter och uppnå synergieffekter mellan de 1520 musikarrangörer i regionen. I
rapporten "Musiken i Västra Götaland - en rapport om framtida möjligheter" föreslår utredaren en liknande satsning
för att stärka jazzen som genre. Genom bland annat förbättrad kommunikation och informationsutbyte bedömer man
att möjligheten att sprida levande
musik till olika orter i regionen skulle öka betydligt. De sökta medlen ska företrädesvis användas till en
koordinatorstjänst samt webbutveckling.

600 000 kr

Levande musik

Musik/nätverk

Västra Götaland

Arrangörsföreningen Levande musik beviljas 200 000 kronor per år för att tillsammans med en rad konstmuseer och
andra konstutställningsarrangörer skapa ett regionalt nätverk mellan konstinstitutioner, konstnärskollektiv och
arrangörsföreningar för samtida konstmusik, improvisation och ljudkonst. Som alternativ till traditionella konsertlokaler
vill man utveckla nya mötesplatser som exempelvis konsthallar, industrilokaler, övergivna magasin osv. Ambitionen är
att skapa nya kontaktytor där samtida konstmusik, bildkonst och andra konstnärliga uttryck kan mötas. Målsättningen
är även att nå barn och unga genom skolor, fritidsgårdar och föreningar. Under treårsperioden avser föreningen att
söka statligt och kommunalt stöd till vissa förslagna insatser.

200 000 kr

Passalen

Kulturverksamhet

Västra Götaland

Passalen beviljas 100 000 kronor per år för att utveckla "Integrerad arena". Verksamheten startade 2006 och har idag
ca 600 medlemmar. Passalens fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation och deras arbetssätt, "Integrerad
arena", används idag av flera kommunala och privata verksamheter för att nå målgruppen, skapa delaktighet och
meningsfull fritid. Passalen har ett organisationsbidrag från Kommittén för mänskliga rättigheter.

100 000 kr

Summa

1 230 000 kr

