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INNEHÅLL

SAMARBETE OCH SAMVERKAN  
HAR STÄRKT KULTUREN
Arbetet med att utveckla och stärka 
kulturen i Halland under den gångna 
kulturplaneperioden kan beskrivas 
med ett ord: Samarbete. 

I den här återblicken berättar vi om 
en del av det som hände under åren med 
Hallands kulturplan 2014–2016. Det var 
en intensiv period när många goda sam-
arbeten tog form och utvecklades. 

Hallands kulturplan beskriver kul-
turens möjligheter och behov och har 
också visat hur olika satsningar hänger 
ihop med varandra. I många dialoger 
har det varit värdefullt med ett strate-
giskt dokument som är beslutat på allra 
högsta politiska nivå. Det ger tyngd.

Kulturplanen har varit ett bra verk-
tyg i det dagliga arbetet med att ut-
veckla den halländska kulturen. Region 
Halland samverkar och för samtal åt alla 
håll; mellan regionen och kommunerna, 
över förvaltningsgränser och mellan 
olika kulturformer. Våra många samar-
beten gör att vi får ut så mycket mer än 
om vi jobbar på varsitt håll.

Planer skapar inte kultur
Ingen kultur blir till av en plan. Den 
skapas av konstnärer och kulturutövare 
i mötet med en publik. Den möjliggörs 
av ideella och professionella arrangörer. 
Samtidigt som kulturplanen pekar ut 
vägen och gör strategiska val måste den 
vara öppen för konst- och kultursats-
ningar som det halländska kulturlivet 
initierar och som inte kunnat förutses. 
Av den anledningen har Region Halland 

valt att ha en förhållandevis stor summa 
att fördela till kulturutvecklingsprojekt.

Kunskap genom konst
Konst och kultur bidrar till att skapa 
och sprida kunskap. Konst och kultur 
kan låta oss få syn på något annat än vår 
egen lilla värld. Hur tänkte man för tusen 
år sedan? Hur tänker man i ett land på 
andra sidan jorden? Hur lever människor 
med helt andra uppväxtvillkor än du?  
Konsten ger oss möjlighet att förstå hur 
andra tänker och har tänkt. Den kan ut-
mana oss med nya tankar och idéer. Hur 
långt yttrandefriheten sträcker sig syns 
tydligast i konstens villkor. 

Tänk ett Halland utan musik, böcker, 
dans… Bästa livsplatsen? Halland behöver 
ett kulturliv med både spets och bredd.

I den här återblicken vill vi ge ett 
smakprov på det som hänt inom kul-
turlivet i Halland de senaste tre åren. 
Den är långt ifrån heltäckande, men 
vi hoppas att du får en intressant och 
givande läsupplevelse!

Box 517 • 301 80 Halmstad • www.regionhalland.se
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Året är 1923 och radiomasterna på världsarvet Grimeton håller precis på att  
byggas upp. Dessa master, som kommer att göra det möjligt för den vanlige  
svensken att hålla kontakten med emigrerade Amerikasvenskar, är en teknisk  
dröm som nu blir sann. På bilden ser vi Ingrid Johansson, nyinflyttad till Tvååker. 
Tillsammans med maken Karl har de lämnat jordbruket bakom sig, för Karls nya  
arbete som mastmålare på Grimeton. Här är Ingrid på väg ut till maken med lunch
korgen – vad drömmer hon om där hon står och tittar upp mot de höga masterna?
 
Men nu ska vi inte blicka riktigt så långt bakåt i tiden. Denna skrift innehåller  
ett axplock av händelser från det halländska kulturlivet, närmre 100 år senare. 
Här har vi dokumenterat utvalda delar från åren 2014–2016. Bläddra framåt,  
och ta del av några av de drömmar om kulturlivet som nu blivit sanna.
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POETRY SLAM 
PÅ BIBLIOTEKET 

NÅR FLER

Regnet hänger i luften och det är  
en lite grå vårdag när vi ses på bib-
lioteket i Halmstad. Men det strålar 
desto mer om Katta Carlsson och 
Michaela Joelsson när de berättar 
om poetry slam – ”tävlingen” i  
poesi som fått dem att göra saker 
de inte trodde att de skulle våga.

gentligen går det ju inte att 
tävla i poesi. Ändå har det 
gjorts i 20 år på olika pubar i 
Halland. 2016 flyttade poetry 

slam in på biblioteken och började locka 
helt nya grupper.

I korthet går poetry slam till så att de 
dikter som framförs bedöms av publi-
ken, som bildar jurygrupper och ger 
dikter och framföranden betyg på mel-
lan 0 och 10. Dikten får vara maximalt 
tre minuter lång – är den längre blir det 
poängavdrag. Efter två grundomgångar 
går de poeter som fått högst totalpoäng 
vidare till kvällens final. 

Spännande och avslappnat
– Samtidigt som det är spännande är 
det avslappnat eftersom man vet att det 
inte går att tävla i poesi. Så mycket beror 

på vilka som råkar vara i publiken och 
är jury, och du kan med samma dikt 
komma sist ena kvällen och vinna nästa, 
säger Michaela Joelsson som började 
med poetry slam förra året.

– Jag har skrivit så länge jag kan 
minnas, men mest som en terapi och 
utan att visa det för någon, berättar hon. 
Dikterna har handlat om sjukdom, ång-
est, rädslor och om en trasig barndom.

”Kunde knappt andas”
Det var mycket nervöst att ställa sig på 
scenen och läsa sin dikt, berättar Michaela 
som haft problem med att vara bland 
många människor.

– Första gången kunde jag knappt 
andas och jag höll på att bryta ihop. 
Men alla var så snälla och omhänder-
tagande och jag fixade det – jag som 

knappt vågar åka buss eller gå till affä-
ren. Det var helt otroligt.

Katta Carlsson har också haft det 
besvärligt i livet. Efter en tid som hem-
lös blev hon frälst och kom ifrån sitt 
missbruk. Hon flyttade till Halmstad 
och såg ett reportage i tidningen om 
poetry slam. Katta blev nyfiken och ville 
vara med, men hon tyckte inte att de 
dikter hon hade kunde passa på puben, 
där tävlingen då hölls.

– Under natten kom en dikt till mig 
och sedan en till, så jag ställde upp i 
tävlingen.

Att beröra andra
Det gick så bra för Katta att hon vann 
den kvällen och så småningom blev hon 
Hallandsmästare och kom till SM-finalen 
där hon sedan varit med några gånger.

Att poetry slam betytt mycket för både Michaela och Katta 
går inte att ta miste på. Att människor lyssnar på deras dikter, 
att stå på scen och bli uppskattad för det man gör, är viktigt.

Michaelas dikter handlar om stora tunga ämnen som 
våldtäkt, sjukdom och relationer. Katta skriver om missbruk, 
frälsning och trafficking.

– Det är ofta någon som kommer fram efteråt med tårar 
i ögonen. Det är ju inte roligt att se folk gråta, men det är en 
upplevelse att mina dikter kan beröra, säger Michaela. Jag 
skriver ju om det som plågat mig och det är väldigt läkande. 
När det kan betyda något för andra känns det att det inte är 
förgäves. Det är också väldigt bra för självförtroendet när det 
går bra i tävlingen…

Även för Katta är det stort när hennes dikter når fram och 
berör publiken.

– Jag har fått många fina kommentarer. Men mina allra 
tyngsta dikter behåller jag för mig själv. Jag lämnar bara ut mig 
till en viss del.

Når nya grupper
Poetry slam har alltså flyttat till biblioteken och det har gjort 
att rörelsen har utvecklats.

– Vi har med poeter mellan 14 och 85 år, säger Nina  
Katarina Karlsson, litteraturutvecklare på Kultur i Halland. 
Det är människor från olika länder och med olika bakgrund, 
och vi har hört dikter på många olika språk. Det blir myck-
et lägre trösklar och kan passa fler när tävlingarna hålls på 
biblio teken. Vi har till exempel haft med många asylsökande 
som läst på arabiska och engelska. De hade aldrig hittat till 
krogen.

Poetry slam har flyttat in på biblioteken. Det gillar Michaela Joelsson, 
Katta Carlsson och Nina Katarina Karlsson.

”Stöd av litterära arr   - 
an g emang av regional  
betydelse, med fokus 
på kvalitet, förnyelse 
och tillgänglighet.”

I Poetry slam i Halland tävlar deltagarna först i en  
del tävling i varje kommun. Vinnarna går vidare till en  
Hal lands final där man tävlar om att bli Hallandsmästare.  
De fyra som får flest poäng i Hallandsfinalen går vidare  
till Svenska mästerskapen i poetry slam.
 Sedan 2016 är det biblioteken i de halländska kom mun-
erna som tillsammans med Kultur i Halland står som värd 
för poetry slam-tävlingarna i Halland, i samarbete med 
ABF Halland.

E

UR KULTURPLANEN:
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onadsmålningarna från Halland och Småland har 
mycket gamla rötter. Från mitten av 1700-talet och 
under många år framöver lyste de färgglada och 
fantasifulla målningarna upp boningshusen när 

det drog ihop sig till fest och högtid. Bibelns berättelser blev 
levande i naiva bilder där miljöer och klädstilar var hämtade 
från människornas verklighet och vardag.

Från gård till gård
De olika bonadsmålarna utvecklade sina egna särarter och 
gick från gård till gård och målade hela uppsättningar med 
bonader som passade perfekt in på husets väggar och tak.

– Här kan man till exempel se hur konstnären anpassat 
målningen efter ett hörnskåp, visar Judith Etzold när hon tar 
emot i Unnaryds fantastiska bonadsmuseum. 

2016 firade hembygdsrörelsen att den funnits i 100 år. Alla 
distrikt fick möjlighet att representera sin bygd vid det stora 
jubileumsfirandet på Skansen i Stockholm.

Rekordlång bonadsmålning
En idé tog form om en rekordlång bonadsmålning där varje 
hembygdsförening skulle få bidra med var sin bild av sin hem-
bygd. Allt skulle, så långt det var möjligt, göras med gammal 
teknik. Ett fåtal grundfärger skulle användas och tekniken 
skulle vara så kallad äggtempera, vilket betyder att man river 
färgpigment och blandar upp dem med äggula – precis som de 
gamla bonadsmålarna gjorde.

Intresset bland de halländska hembygdsföreningarna blev 
stort. Många kom till inspirationsträffar och sedan till de utbild-
ningar i bonadsmåleri som hölls på Katrinebergs folkhögskola.

– Vi hade god nytta av de kurser i bonadsmålning som 
hembygdsföreningen i Unnaryd haft i ett tiotal år, säger Judith  
Etzold.

HELA HALLAND  
FÅNGAT PÅ EN BONAD

Hela Halland är avbildat i den rekordlånga bonad som hembygdsföreningarna i Halland med 
gemensamma krafter målade 2016. I 69 hembygdsskildringar får vi möta gårdagens och dagens 

Halland i bilder skapade med samma teknik som bonadsmålare använt i mer än hundra år.

Eva skildrade hembygden
En av kursdeltagarna var Eva Lagerstedt från Gödestad. Eva 
har alltid varit intresserad av teckning och bildskapande och 
målade tidigare en del i olja, men sedan tio år hade digitalfoto-
graferingen tagit över. 

– Att måla med äggtempera var något helt nytt för mig. Det 
var en utmaning med färger som hela tiden ville torka och ett 
tag undrade jag om jag någonsin skulle bli klar…

Men klar blev hon, och hennes bonad visar bland annat 
Galg berget, kyrkan och den gamla skolan mitt i byn där det 
bedrivs ett aktivt föreningsliv. Cykelfester, 4H, midsommar-
firande, fiberdragning och poängpromenader finns också med. 

– Gödestad är en av Hallands minsta socknar och vi har 
inga stora monument, så jag gick in för att visa vad som hän-
der i bygden. Jag lät mig också inspireras av de gamla bonads-
målarna som ofta berättade i både text och bild, säger Eva som 
även målade bonaden som skildrar Hunnestad.

Levande landsbygd i Vinberg-Ljungby
Konstnären och trädgårdsläraren Hans- 
Erik Karlsson är uppvuxen i Vinberg och 
aktiv i Vinberg-Ljungby Hembygdsföre-
ning. Han tyckte det var ett roligt 
uppdrag att måla föreningens bonad. 
Vanligtvis arbetar han med starka fär-
ger i olja, men genom ikonmåleri hade 
han kommit i kontakt med tekniken att 
måla med ägg.

– Det var en utmaning att måla med 
bara några grundfärger, men det gick 
över förväntan, säger han. Det var roligt 
och resultatet blev bra.

Hans-Erik ville skildra den levan-
de landsbygden och dess koppling till 
staden. Kyrkorna, skolorna och präst-
gårdarna i Vinberg och Ljungby blev 
viktiga inslag, lätta att känna igen.

– För att visa anknytningen till 
staden målade jag in järnvägsstationen 
och den nya bebyggelsen som ligger i 
Vinbergs socken.

Som en liten blinkning fick även 
Hans-Eriks far komma med på bonaden:

– Han var bonde i Vinberg och på 
min bild är han med när han till häst 
jagar två förvildade kor.

69 bilder visar hela Halland
Till slut kunde projektledaren Judith  
Etzold räkna in 69 bonadsmålningar 
målade av över 100 personer.

– Det var helt fantastiskt! Vi hoppa-
des att kanske hälften av föreningarna 
skulle vara med och nu blev det i stort 
sett alla. Det har lagts ner många, 
många ideella timmar av arbete på  
det här.

Vernissagen, som hölls vid Bonads-
museet i Unnaryd en strålande som-
mardag, blev välbesökt. Bonadsmål-
ningarna var sedan på turné i de sex 
Hallandskommunerna och blev ett 

Judith Etzold flyttade till Unnaryd och blev fascinerad av bonadsmål-
ningarna. Hon var projektledare när hembygdsföreningarna i Halland 
tillsammans skapade en rekordlång jubileumsbonad.

”Visning av den halländska konsten 
och konsthantverket på olika scener  
i hela Halland; på nya platser, i nya 
miljöer och sammanhang, och i såväl 
historiskt som samtida perspektiv.”

Projektet att skapa den halländska jubileumsbonaden drevs av  
Halländska hembygdsrörelsen genom Hallands bildningsförbund. 
Kultur i Halland och Länsstyrelsen i Halland finansierade projektet 
som vilade på ideella insatser från alla bonadsmålarna.

När den långa bonadsmålningen visades på Skansen i Stockholm var kulturminister Alice Bah Kuhnke en av de många intresserade besökarna. 
Här tillsammans med bonadsspecialisten Sören Kabell från hembygdsföreningen i Unnaryd.

uppskattat inslag på Skansen i Stock-
holm när hembygdsrörelsen jubilerade. 

En bok där alla målningarna finns 
beskrivna i ord och bild har tagits fram. 
Många såg också målningen när den 
senare på året ställdes ut på Hallands 
kulturhistoriska museum. 

– Det var väldigt roligt att få ställa ut 
den långa, halländska bonadsmålningen. 
Den passade väldigt bra att visa i den 
mäktiga Rikssalen och vi fick många 
intresserade besökare, säger Christina 
Andersson-Wiking, chef för den publika 
avdelningen på Hallands kulturhistoriska 
museum.

B
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— There are families 

 with kids here!

A  F I L M  BY  S I M O N  VA H L N E

 F I G H Ton a 

Swedish B E AC H

CO-PRODUCER AMI EKSTRÖM FILM VÄST, HELENA INGELSTEN SVT. ARTWORK: LUKAS MÖLLERSTEN.PRODUCED BY PLATTFORM PRODUKTION 

AB AND DON PIANO AB IN COPRODUCTION WITH SVERIGES TELEVISION / HELENA INGELSTEN AND FILM VÄST / AMI EKSTRÖM. WITH SUPPORT 

FROM THE SWEDISH FILM INSTITUTE / ANDREAS FOCK, KULTUR I HALLAND / ANNA ERIKSSON, SPARBANKSSTIFTELSEN VARBERG AND 

VARBERGS KOMMUN. © 2016 PLATTFORM PRODUKTION, DON PIANO, SVERIGES TELEVISION, FILM VÄST

Actors KRISTER THUNBERG, HELENA JANSSON, CORNELIA LILJESJÖ, CASPER LILJESJÖ, HUGO NYLÉN, ERIK SÖDER, 

WILLIAM DAVIDSSON, WILMA BLOMSTRÖM, NATHALIE SJÖDIN, HUGO STÅHLBOM, PETTER WINBO, LINNÉA LARSSON, 

TIM BERG EDENTOF T,  PETRA JOHANSSON, SIMON LAGERQVIST, ERIK FRITZ, ANDREAS VERDIN, DANIEL DARWICHE, 

STEFAN HOLMBERG, CHARLOTTE SJÖDIN, ELISABETH RÖJGREN, BERTIL RÖJGREN, BO JOHANSSON, PIRJO HOLMBERG, 

ULLA ZACHRISSON, ARAS AMIN, AKAN HUSSEIN, DADDY MUSESA Casting SIMON VAHLNE, MIKAEL BUNDSEN  

Set and costume designer FIANNA ROBIJN Sound/mix GUSTAF BERGER, LARS WIGNELL/AUDITORY Assistant to the director ALBIN GLASELL 

Editing SIMON VAHLNE, AXEL DANIELSON Director of Photography MAXIMILIEN VAN AERTRYCK Creative advisors RUBEN ÖSTLUND, 

KALLE BOMAN Producer AXEL DANIELSON, ELLEN HALLIN Director, Scriptwriter SIMON VAHLNE

imon, som har sina rötter i  
Varberg, använder film för att 
lyfta teman och frågeställningar 
som han känner sig kluven inför. 

– Situationen på stranden med ung-
domar som ropar ”Sieg Heil” är minst 
sagt svårhanterlig. Då är det perfekt att 
försöka fånga den med en kamera, för 
att sedan kunna titta på den i grupp och 
diskutera den, säger Simon. 

Rörlig bild som förändrar
När Simon får frågan om vad han vill 
att den som ser hans filmer ska tänka 
eller uppleva så tar han sitt nuvarande 
projekt som exempel. 

– Den långfilm jag arbetar med nu 
– som heter Entrepreneur – handlar om 
en välbärgad familj som kommer i bråk 
med svenska staten i samband med att 
deras aktiebolag revideras av Skattever-
ket. I den här filmen är jag intresserad av 
att sätta igång ett ideologiskt samtal, om 
sådant som fördelning och samhälls ideal.

– På ett generellt plan så är frågan 
svårare, säger Simon. Men jag tycker att 
filmer skall vilja förändra något. En film 
som bara är en ”bra historia” är på det 
stora hela meningslös.

Att Simon fastnade för film beror 
delvis på att han är född 1984, menar 
han. När han började utforska sin kre-
a tivitet på 90-talet så fanns det många 

FRÅN HALLAND  
TILL CANNES 

Ett barndomsminne från en sommarutflykt med föräldrarna  
på stranden blev startpunkten för det som så småningom blev 
Simon Vahlnes kortfilm Fight on a Swedish Beach!!, där fulla 
ungdomar på en strand ropar ”Sieg Heil”. Ungdomarna kom-
mer i konflikt med några vuxna, som också befinner sig på 
samma strand, och det leder till hård ordväxling och slagsmål. 

En scen ur filmen Fight on a Swedish Beach!! 
som nominerades till det prestigefyllda priset 
Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes.

S

digitalkameror till hands, så det var 
därför det blev rörlig bild.

– Sen tror jag att min uppväxt i en 
ganska kulturell familj har haft inverkan 
på mitt yrkesval, tillägger han. Mamma 
ville gärna att jag skulle bli konstnär av 
något slag och som god son lydde jag 
givetvis!

Lokala förmågor i många roller
I kortfilmen Fight on a Swedish Beach!!, 
som nominerades till det prestigefyllda 
priset Guldpalmen vid filmfestivalen i 
Cannes, är merparten av dem som med-
verkar lokala förmågor och de allra flesta 
hade aldrig varit med i en film förut.  
Det var viktigt att rollsätta på plats, 
säger Simon Vahlne. 

”Förbättrade förut-
sättningar för regional 
filmproduktion.”

Kultur i Halland – Film arbetar bland annat med att stärka 
unga filmskapare, skapa förutsättningar för regional filmpro-
duktion, skapa en halländsk filmprofil och att öka intresset 
för film i Halland. Detta görs bland annat genom stöd till 
olika filmprojekt och genom det filmresurscentrum som drivs 
av Katrinebergs folkhögskola på uppdrag av Kultur i Halland.

Simon Vahlne ger den unga skådespelaren  
Cornelia Liljesjö regi under inspelningen av 
Fight on a Swedish Beach!!

Simon Vahlne och Stefan Holmberg 
på galan i Cannes. 

UR KULTURPLANEN:
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Hon konstaterar att en av målsättning-
arna med Kultur i Halland – Film är 
att stärka film skapandet i Halland och 
skapa förutsättningar för regional film-
produktion: 

– Det är väldigt roligt att människor 
ser en möjlighet att kunna arbeta med 
rörlig bild och film i Halland eller som   
i Simons fall återvända hit för att filma.

– Jag ville att filmen skulle gestaltas 
av och med människor i deras hem-
miljö. Det ger en intim och personlig 
känsla i bilderna, både för mig och för 
aktörerna. 

Två av rollerna i filmen spelas av de 
professionella skådespelarna Helena 
Jansson och Krister Thunberg. 

– De spelar de två karaktärerna 
som jag har baserat på mina föräldrar, 
säger Simon. Jag hade förberett dialog 
till dem, som jag ville ha läst ungefär 
så som den var skriven, och då kän-
des det tryggare med professionella 
skådespelare i rollerna. 

Viktigt med regionala  
resurscentrum
– Ett samhälle som inte producerar 
relevanta bilder av sig själv är dömt 
till undergång. Så att det finns regio-
nala filmresurscent rum, som kan 
bidra till att hela landet avbildas 
och diskuteras, är viktigt för hela 
Sveriges framtid, säger Simon. 

Han får medhåll av Anna  
Eriksson som arbetar som 
utvecklare inom film och rörlig  
bild på Region Halland. 

– Det vore förfärligt om vår 
del av världen förblev oskild-
rad, säger hon med eftertryck. 

Anna Eriksson ser filmen 
som ett fantastiskt instrument 
för att spegla och skildra människors 
liv i smått och stort och för att spegla de 
samhällen de lever i.
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Antal gästspel i Halland från utlandet:

 

263
Australien  •  Belgien  •  Brasilien  •  Danmark  •  Estland  •  Finland  •  Frankrike  •  Grekland  

Indien  •  Island  •  Israel  •  Italien  •  Japan  •  Kamerun  •  Kanada  •  Kongo  •  Kuba  •  Lettland  

Liberia  •  México  •  Nederländerna  •  Nigeria  •  Norge  •  Palestina  •  Papa Nya Guinea     

Polen  •  Rumänien  •  Schweiz  •  Senegal  •  Slovenien  •  Spanien  •  Storbritannien  •  Sydafrika  

Taiwan  •  Tjeckien  •  Tyskland  •  Ukraina  •  Ungern  •  USA  •  Österrike

Från 40 länder:
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Ljuset faller mjukt in genom de många gamla 
fönstren i stickdesignern Katarina Segerbrands 
ateljé, i uthuset på den kärleksfullt renoverade 
1600-talsgården i Onsala. Fönsterpartiet går 
från golv till tak och är ett av många exempel 
på återanvändning av vackra saker i huset. 
– Mina föräldrars förlovningsfoto är faktiskt 
taget framför de här fönstren, men då satt de 
på Gunnebo slott.

en nu var det ju om stickningen det skulle  
handla, och om den inspirerande Japanresa 
som Katarina och en delegation halländska 
konsthantverk are och slöjdare gjorde 2014. 

Handmade with love – Halland to Tokyo 2014 hette sats-
ningen som innefattade en utställning på ambassaden i Tokyo, 
workshopar för slöjdintresserade japaner och försäljning på ett 
stort varuhus och på ett galleri.

– Det var en fantastisk upplevelse som gav mig nya kontakt-
er och vänner för livet, säger Katarina och ler när hon tänker 
tillbaka på de många möten resan gav. 

Invigning av utställningen på Sveriges ambassad i Tokyo.

M

En röd tråd genom livet
Skapandet med garn och stickor har gått som en röd tråd genom 
Katarina Segerbrands liv. I skolan var hon bäst på de praktiska 
ämnena, och en ständigt stickande mamma inspirerade. När 
Katarina i ungdomen var turnerande isprinsessa i Holiday on 
Ice satte hon ordentlig fart på stickor och garn under de många 
resorna och när hon väntade på att ge sig ut på isen. 

Under den stora stickvågen på 90-talet var hon designer 
för en av de största garn- och mönsterleverantörerna och tog 
tillsammans med sitt team fram över 400 modeller per år.

– Vilken tid det var! Allt bara såldes och alla människor 
ville sticka.

I dag är Katarina en erfaren och välkänd designer som 
arbetar med stickdesign för många uppdragsgivare men också 
som stylist vid produktfotograferingar.

Stort intresse i Tokyo
Att intresset för stickning och nordisk design är stort i Japan  
fick Katarina uppleva när hon med Handmade with love kom 
till Tokyo. Till sin utställning hade hon, inspirerad av binge-
stickning, tagit fram tolv svartvita mössor. Till Katarinas 
workshopar kom japanska kvinnor för att lära mer om hur 
plaggen skulle stickas.

– De sa att de inte var så duktiga, men det var de. Väldigt 
hängivna och vetgiriga. Det var jättekul att hålla i workshop-
arna och att komma japanska kvinnor så nära som man gör 
när man arbetar tillsammans. Även om vi inte kunde var-
andras språk så kommunicerade vi via arbetet. Det blev många 
fantastiska möten.

Ny resa till Japan
Och Japanäventyret 2014 har fått en fortsättning för Katarina.  
I slutet av förra året reste hon till Japan igen, inbjuden för att 
hålla kurser och sälja sina produkter på ett av de största och 
mest exklusiva varuhusen i Osaka. 

– Det var jätteroligt att komma tillbaka. På några av mina 
workshopar kom det kvinnor som jag träffat i Tokyo under 
Handmade with love. De hade rest till Osaka för att lära mer. 

JAPANERNA GILLADE KATARINAS MÖSSOR

Hon stickar nästan jämt, Katarina Segerbrand. 
När hon gör sina designer ska olika garnkvali-
teter, tekniker och mönster prövas, och prövas 
igen.  Det handlar om att få det intressant och 
vackert samtidigt som det blir tillräckligt enkelt 
så att många kan sticka plagget. ”Jag stickar 
väldigt sällan bara för nöjes skull nuförtiden.”

Till sin del av utställningen satsade Katarina 
Segerbrand på mössor i svart och vitt.

”Den kulturella och 
kreativa sektorn kan 
vara en kraftfull in - 
kub ator för nya former 
av entreprenörskap”

Handmade with love – Halland to Tokyo 2014 var ett kultur-
utbyte mellan Sverige och Japan, arrangerat av Kultur i Halland 
– Slöjd. Verk av 23 halländska konsthantverkare och slöjdare 
ställdes ut på den svenska ambassaden i Tokyo och en rad 
workshopar ordnades. Ambi tionen var att visa upp den sam-
tida slöjden och konsthantverket som kulturyttring, öka dess 
status och stärka det svenska kulturlivet internationellt.  
Utställningen visades våren 2015 på Hallands konstmuseum,  
då under namnet Handmade with love – Halland to Tokyo t/r.

Jag blev ganska chockad att de kom för 
min skull och för att lära mer om mitt 
sätt att sticka. Det känns fantastiskt att 
jag har fått vara med och göra avtryck på 
andra sidan jordklotet på det här viset. 
Det är inte omöjligt att det kan bli fler 
resor.

Produkter i filt
Nu jobbar Katarina i ett nytt spänn ande 
projekt – Den nya kartan. Hon har fått 
kontakt med det stora Halmstadsföre-
taget Nordifa, som bland annat tillverkar 
olika produkter i filt. Hennes uppdrag är 
att komma med nya designer och pro-
duktidéer. Kan man till exempel sticka 
en dekorativ ljuddämpare av filt remsor? 
Eller kanske ge de traditionella produkt-
erna ett nytt mönster?

– Det är jätteroligt att jobba i ett helt 
nytt material, och jag hoppas ju att några 
av mina idéer ska kunna förverkligas.

UR KULTURPLANEN:
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HANDMADE WITH LOVE
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eckningsmuseet hade 2016 ett nordiskt år, med 
utställningar av samtida nordiska konstnärer. 

– Vi ville lyfta fram bredden i den nordiska 
teckningskonsten. Vi hade redan ganska bra koll 

på Norge och Danmark, och det passade därför perfekt när vi 
via Art Inside Out fick möjlighet att bjuda in Sigga från Island 
och Katja från Finland för att arbeta fram en utställning här 
hos oss, berättar Jonas Heintz, som är ansvarig för museet.

Arbetade och bodde tillsammans
Katja och Sigga bodde tillsammans och arbetade sida vid sida i 
var sin ateljé i museet i ett residens som ingår i Region Hallands 
satsning Art Inside Out.

– Varje residens ska vara unikt och skapas utifrån de behov, 
förutsättningar och önskemål som finns i värdkommunen, säger 
Davor Abazovic, kulturproducent för Art Inside Out som var 
med och arrangerade konstnärernas Laholmsvistelse.

– Genom att bjuda in konstnärer utifrån skapar vi nya per-
spektiv, ger möjlighet till nya möten och berikar vårt halländ-
ska kulturliv.

De båda konstnärerna hade aldrig tidigare träffat varandra. 
– Det bästa med hela vistelsen var att arbeta och leva till-

sam mans med Katja Tukiainen, säger Sigga Björg Sigurðar-
dóttir. Vi blev som tonårstjejer eller rumskompisar och lärde 
känna varandra väldigt bra på kort tid. Det är ovanligt att 
kunna få sådan förståelse för en annan konstnärs arbete,  
arbetsprocess och personlighet.

KONSTNÄRSKAP MÖTTES I LAHOLM

Inspiration från Laholm
På hemmaplan hade de förberett en del material, men det 
mesta i utställningen kom att bli producerat på plats. De många 
promenader och cykelturer de tog i Laholm och utmed havet 
inspirerade.

På de bilder Katja Tukiainen målade till utställningen 
kunde besökarna hitta många influenser från omgivningarna. 
En snäcka från stranden, en tumlare och en död kanin som 
konstnären stött på under promenaderna.

Blev kända i staden
– Deras enda krav inför vistelsen var att de ville ha var sin 
cykel. De tog sig runt mycket i Laholm och människor blev 
bekanta med dem. Det bidrog nog till att intresset för utställ-
ningen blev så stort, tror Jonas Heintz.

Lördagen före vernissagen var det Laholms kulturnatt.  
Då bjöds publiken in för att se Katja och Sigga i arbete.  
Det kom mellan 300 och 400 personer.

– Vi hade inte kunnat drömma om att det skulle komma 
så många, säger Jonas Heintz. Det var häftigt och besökarna 
tyckte det var intressant att få se konstnärerna jobba.

Intressant att få komma nära
En av de många Laholmsbor som tog chansen att se Sigga 
och Katja när de arbetade var Hans Öhlin. Han går gärna till 
teckningsmuseet tillsammans med sin fru Anne-Marie. Ofta 
har de också med sig barnbarnen Jussi och Bibi.

– Det är barnvänligt och ofta bra 
utställningar. Vi är glada att vi har ett så 
fint museum i lilla Laholm, säger Hans, 
som var på utställningen vid tre olika 
tillfällen.

– Det var mycket intressant att kunna 
prata med tecknarna och få höra deras 
tankar bakom det de gjorde. Det var 
häftiga grejer. Så otroligt många detaljer 

i Siggas teckningar när man gick nära 
och tittade!

Hans Öhlin är lite kluven till att 
arbetet försvann från museet när utställ-
ningen stängdes.

– Det var lite synd att det målades 
över. Men samtidigt var det som med en 
livekonsert eller en happening – man får 
passa på om man vill uppleva det.

Jonas Heintz, ansvarig för Teckningsmuseet i 
Laholm, tyckte att arbetet med de båda konst-
närerna blev en stor upplevelse. ”De fick fria 
händer och vi köpte mycket rosa färg…”

Hans Öhlin var en av de många  
Laholmsbor som tog chansen att få se 

tecknarna i arbete. ”Mycket intressant att 
få höra tankarna bakom deras arbete!”

Art Inside Out är en satsning som bygger på utbyte; 
konstnärer i alla genrer och konstformer kommer till 
Halland. I residens får kulturskapare möjlighet att bo 
och arbeta. De får stöd med boende, arbetslokaler, 
finansiering och teknisk infrastruktur. Hallänningen får 
möjlighet att möta konstnärerna under deras pro-
duktionsprocess. Art Inside Out drivs gemensamt av 
Region Halland och de sex kommunerna i Halland. 

”Samverkan kring  
residensprogram så  
att sådana kan genom -
föras i alla halländska 
kommuner”

Rosa tjejer med attityd och ansiktslösa, ludna existenser som  
hämtade ur sagorna. Det var två ganska olika konstnärskap som besökarna fick 
ta del av i den utställning som Katja Tukiainen och Sigga Björg Sigurðardóttir 

skapade under tre intensiva höstveckor på Teckningsmuseet i Laholm. 

Sigga Björg Sigurðardóttir och Katja Tukiainen arbetar inför utställningen på Teckningsmuseet i Laholm.

T

UR KULTURPLANEN:
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Sigga Björg Sigurðardóttir ser tillba-
ka på tiden i Laholm med glädje:

– Det var ett fantastiskt tillfälle att få 
arbeta inne i museet under tre hela veckor. 
Vanligtvis har jag fem dagar på mig att 
installera en utställning, så eftersom det 
nu fanns så gott om tid fick jag möjlig-
het att göra saker och testa metoder jag 
inte prövat förut.
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KULTURPRISTAGARE I HALLAND 
Region Halland delar ut kulturpris till personer med  anknytning  

till Hallands län och som gjort framstående insatser  inom kulturlivet. 
Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig  

kvalitet, förstärka konstnärlig skaparkraft och stimulera  
kulturskapare till nya idéer och initiativ.

2014 2015 2016

Anna Takanen Fredrik Wentzel Eva Eriksson

...motiveringen löd: ”Anna Takanen har i 
sin konstnärliga praktik och i sitt  konst
närliga ledarskap medvetet och fram
gångsrikt arbetat för att skapa en teater 
mitt i samtiden. Hon har på så vis skapat  
teater som är viktig för många.”

...motiveringen löd: ”Fredrik Wentzel  
har med sitt personliga uttryck som 
break dansare banat väg för urbana dans
trad itioner på institutions och privatteat
rar i Sverige. Han är en stor inspirations
källa för många genom att visa att man 
kan flyta mellan genrer och ändå ha sin 
passion kvar i street kulturen.”

...motiveringen löd: ”Eva Eriksson har 
genom sitt konstutövande givit barn och 
unga en självklar till och ingång till 
konstnärlig upplevelse av högsta kvalitet. 
Genom illustrationer i många av de bästa 
barnböckerna som publicerats har hon 
givit flera generationer barn – och deras 
föräldrar – en inblick  i en värld där lek
fullhet och perspektivförskjutningar paras 
med allvar och respekt för allas lika värde.”
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MÖNSTER  
BINDER SAMMAN 
NORDNORGE 
OCH HALLAND

Ett unikt stickningsprojekt 
har nu bundit samman hall-

ländsk hantverkstradition 
med same kultur i nordligaste 
Norge. Man tror att Bjärbo-

mönstret började stickas 
på 1800-talet i Våxtorp. 

Eventuellt spred det sig med 
kringvandrande handelsmän 

upp i norra Sverige. 

Halländska Bjärbomönstret och nordnorska Tullflyvermönstret. #b
jä

rb
om

ön
st
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t  

ret 2010 fick den samiska slöjd-
aren Vigdis Siri i nordnorska 
  Varangerbotn syn på ett 
  mönster i den svenska 

tid skriften Hemslöjd. Likheten mellan 
tidningens Bjärbomönster och mönstret 
på de samiska vantar, Tullflyvervantarna, 
som stickas i hennes hemtrakter, var  
slående och hon blev nyfiken på att ta 
reda på mer om sambandet. Hon fick 
kontakt med Marita Jönsson som arbe-
tar med att utveckla slöjd och konst-
hantverk på Kultur i Halland. 

Samarbete kring gemensamt  
mönster blev stort projekt
Tillsammans utformade Vigdis och 
Marita ett projekt, Utifrån ett gemensamt 
mönster, med tre olika delar: inbjudna 
slöjdare/konsthantverkare, skolelever 
samt utställningar. De norska slöjdarna/
hantverkarna var: Hilly Sarre, Roland 
Jonsson, Linn Muotka, Anu Forselius 
och Inger Anita Smuk. De halländska 
deltagarna var: Helén Markow, Mikael 
Karlsson, Malin Lilja, Daniel Marminne 
och Bodil Fridlund. De tio slöjdarna/
konsthantverkarna fick uppdraget att i 
sina respektive slöjdmaterial utgå från 
Bjärbomönstret/Tullflyvermönstret.  
Det blev resor till norra Norge respek-
tive Halland i utbytet dem emellan.  
I Norge bjöds högstadieeleverna in i  
Nesseby för att arbeta med mönstret, 
såväl i textiltryck som i novellform.
 –  När jag fick kontakt med Hanne 
Christensen, som är slöjdlärare på 

Slöjd och konsthantverk är en naturlig del av männ-
i skors vardag. Det ger möjlighet till arbete och för-
sörjning, till meningsfull och hälso främjande aktivitet 
och kan erbjuda spännande upplevelser. Området 
är brett och omfattar allt från traditionella skrå- eller 
konsthantverk till småskalig industri och även hant-
verk med rötter i andra länder.

Skottorps skolan i Laholms kommun, föll 
allt på plats vad gällde den halländska bi-
ten, berättar Marita. Samtliga 130 elever 
tog del av projektet.

För den halländska publiken lånades 
en exklusiv utställning med samiska före-
mål in, Duodji, från Varanger Samiske 
Museum. Den visades på Stadshus-
galleriet i Laholm 2014 tillsammans 
med skolelevernas föremål och även 
slöjdarna/konsthantverkarnas alster. För 
den norska publiken sammanställdes 
en mindre historisk utställning med 
halländ skt binge som visades med elev-
ernas och slöjdarnas alster på Varanger 
Samiske Museum 2015.  

Stickning trollband elever
Hanne bjöd in Marita till skolan för att 
berätta om stickandets historia. Eleverna 
satt som trollbundna och lyssnade med-
an Marita stickade och berättade om hur 
stickhantverket kom till Halland, och hur 
viktigt det var att kunna sticka och för-
sörja sig i det fattiga Halland i slutet på 
1600-talet. Och plötsligt kryllade skolan 
av elever som ville lära sig sticka. 

– Vi blev nog alla lika överraskade av 
det gensvar som stickandet väckte hos 
våra elever, berättar Hanne Christensen. 

Roligt men svårt
Det är snart tre år sedan stickprojektet 
på skolan tog sin början, men Hanne och 
hennes elever Agnes Johansson och Kajsa 
Ketola-Nilsson, som var nio år då, minns 
hur stickfebern spred sig över skolan. 

Å

Skinnmuddarna är gjorda av Bodil Fridlund  
från Varberg.

”Stimulans till fördjup ning 
av slöjd- och konsthant verks-
traditionen likaväl som ny-
skapande och experiment.”

UR KULTURPLANEN:

– Det såg så lätt och roligt ut när  
Marita satt där och stickade, men det 
var faktiskt jättesvårt att fatta hur man 
skulle göra, säger Agnes och Kajsa nickar 
instämmande. 

– Jag började sticka på en halsduk, be-
rättar Kajsa och beskriver hur varje maska 
till en början blev olik den andra och hur 
allt såg väldigt ojämnt och konstigt ut.  

– Din halsduk var ett väldigt bra 
exempel på hela lärprocessen, säger 
Hanne uppmuntrande. Man kunde följa 
hur din teknik utvecklades ju mer du 
stickade och hur skicklig du blev.

– Och Kajsa stickade ju dessutom i 
racerfart, säger Agnes imponerat. Vi andra 
bara gapade och undrade hur hon gjorde!

Knäckte stickkoden
Kajsas halsduk blev så småningom en 
och en halv meter lång och ingick i ut-
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ställningen. Hanne Christensen berättar 
att eleverna snabbt lyckades knäcka 
stickkoden och hon minns hur fokuserat 
och tyst alla satt och stickade. 

– Det var faktiskt inte bara på slöjd-
lektionerna som det stickades, utan även 
på andra lektioner tog eleverna fram 
sin stickning och fortsatte att sticka när 
de var klara med sina andra uppgifter, 
berättar Hanne. 

Eftersom skolan arbetar ämnesöver-
gripande kom stickningen att bli ett 
projekt som involverade hela arbetslaget 
och alla ämnen. 

– Mönstret hade ju många olika  
figurer och i matten så använde vi 
pärlplatt or och använde skalor för att 
räkna på mönstret, säger Kajsa. 

– Vi kunde också väva in ämnen 

Hanne Christensen, lärare på Skottorpsskolan, 
och eleverna Kajsa Ketola-Nilsson och Agnes 
Johansson minns med glädje hur stickfebern 
spred sig på skolan.

Kajsa Ketola-Nilsson stickade en halsduk som 
var med på utställningen.

Skottorpsskolans utställningsdel på bibliotektet i Laholm.

Stickkafé på Hallands Konstmuseum, nov 2015.

som historia, geografi och nordiska språk 
i projektet, säger Hanne och berättar att 
besöket på skolan av en av de samiska 
projektdeltagarna, Inger Anita Smuk, 
blev mycket uppskattat.

– Det var spännande att höra henne be -
rätta om den samiska kulturen och se mön-
stret stickat i samiska färger, säger Kajsa. 

Stickkafé inspirerade
I samband med stickgurun Britt-Marie 
Christofferssons utställning Brodera på 
stickat, bjöd Hallands Konstmuseum i 
samarbete med Kultur i Halland – Slöjd, 
in till stickkafé. 

– Stickkaféet blev välbesökt och från 
Skottorpsskolan kom tolv ivriga stickare. 
Det blev en väldigt lyckad eftermiddag, 
säger Marita. 

RUM FÖR DANS  
GAV INSPIRERANDE  
MÖTEN
När danseleverna Olivia Broberg och Hugo Lindqvist  
fick möta professionella koreografer och dansare gav  
det inspirerande inblickar i skapandeprocessen. 
 – Vi fick också lära oss jättebra metoder som vi sen  
har haft nytta av i vårt eget arbete, säger Olivia.

et var två år sedan som koreo -
grafen Kenneth Kvarnström 
under en intensiv vecka job-
bade fram dansföreställning-

en piano piano i Falkenberg tillsammans 
med kollegorna Örjan Andersson och 
Ina Christel Johannessen samt dansare 
från deras respektive danskompanier.

Workshopar med 100 elever
Detta gjorde de som en del av den unika 
halländska danssatsningen Rum för Dans. 
Utöver att inleda arbetet med den nya 
föreställningen genomförde koreo grafer 
och dansare workshopar med runt 100 
gymnasieelever från Hallands dansestet-
utbildningar. 

Två av dem som var med, och som 
upp skattade det mycket, var Olivia Bro-
berg och Hugo Lindqvist som nu går ut 
tredje årskursen på estetprogrammet på 
Sturegymnasiet i Halmstad.

Dansen är för dem en viktig del av  
livet, ett språk och ett sätt att leva. Medan 
Hugo siktar på att bli polis, och ha dansen 
som en hobby, vill Olivia kombinera 
skrivande med jobb som dansare – om 
det blir inom musikal eller balett är inte 
det viktigaste. Men dansa, det vill de och 
åren på Sturegymnasiets estetprogram 
har varit viktiga. 

Det var mycket givande att få möta de professionella koreograferna och dansarna  
tycker esteteleverna Olivia Broberg och Hugo Lindqvist, här tillsammans med dansläraren  
Lisen Gustafsson på Sturegymnasiet i Halmstad.

D
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Scen ur föreställningen piano piano.

Inblickar i processen
De båda minns de inspirerande mötena i Falkenberg med glädje:

– Det var jätteintressant att prata med dem och höra hur de 
tänkte, säger Hugo. Få veta mer om hur de blev dansare. Det 
var verkligen en häftig dag. Olivia håller med:

– De beskrev hur de skapade sin koreografi och det har 
gett oss mycket. Bland annat lärde vi oss en modell att filma 
improvisationer som sedan kan bli del av en färdig koreografi. 
Det har vi sen använt oss av i vårt arbete.

Lisen Gustafsson, danslärare på Sturegymnasiet fyller i:
– Det var ju roligt att ni också fick möjlighet att se den 

färdiga föreställningen, och det är nog det unika med den här 
satsningen: Att först få inblick i skapandeprocessen och sedan  
se den färdiga konstupplevelsen.

– Vi blev definitivt påverkade av det, säger Hugo. Det var 
häftigt att kunna känna igen något moment som vi sett dem 
jobba fram när det kom tillbaka i föreställningen. 

En plats som inte var ”hemma”
Men vad får då erkända och etablerade koreografer att välja  
just Falkenberg som platsen där de inleder ett nytt samarbete? 
Kenneth Kvarnström hade några år tidigare gjort en produk-
tion i Falkenberg och återvände gärna:

– Eftersom det var en samproduktion mellan tre koreo-
grafer och tre kompanier så letade vi efter en plats som var 
neutral, där ingen var ”hemma” och då passade Falkenberg 
perfekt, säger han. Vi fick tillgång till en bra scen och kunde 

”Fortsatt utveckling av  
Rum för Dans, tillsamm ans 
med Kungsbacka och  
Falkenbergs kommuner, till 
en samverkans institution 
av nationellt och internatio-
nellt intresse.”

Rum för Dans är ett samarbete mellan Kultur 
i Halland och Kungsbacka och Falkenbergs 
kommuner. Med utgångspunkt från en scen 
i Kungsbacka och en i Falkenberg arrangeras 
gästspel och residensverksamhet. På så vis 
knyts tillfälligt internationella och nationella  
artister och ensembler till arenorna och  
Halland. Till de workshopar som ordnades i  
anslutning till arbetet med piano piano inbjöds 
alla danselever vid gymnasiernas estetprogram  
i Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad.

bo och tillbringa fem dagar tillsammans för att skapa en grund 
att stå på för den nya föreställningen.

En rörlig institution
Rum för Dans har olika delar, berättar producenten Marie 
Jönsson:

– Det är en rörlig institution där vi, istället för att bygga 
ett hus och fylla det med personal, arbetar på två befintliga 
scener: Falkhallen i Falkenberg och Kungsbacka Teater. Här 
ordnar vi gästspel med dansföreställningar från hela världen 
och erbjuder också residens, det vill säga att konstnärer kommer 
hit för att arbeta och skapa något under en period.

– Det fungerar väldigt bra tack vare de här scenerna och 
människorna som jobbar där och när vi kan erbjuda bra scener 
med goda förutsättningar kan vi få fantastiska gästspel till lilla 
Halland.

Ett bra upplägg
Kenneth Kvarnström menar att det halländska upplägget med 
Rum för Dans och residensverksamhet är utmärkt:

– Jag tycker att man har fattat helt rätt beslut att inte låsa 
fast sig i en stor struktur, som gagnar ett fåtal. På detta vis 
kan man plocka fler russin ur kakan och det kommer flera 
personer till gagn. 

Föreställningen piano piano hade premiär i mars 2015 på 
Stockholms stadsteater och har därefter turnerat, bland annat  
i Tyskland och Schweiz, och även visats i Halland.

UR KULTURPLANEN:

#rumfördans  @rumfordans 
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DANS FÅR  
SENIORER ATT  
MÅ GOTT

ärmare 30 seniorer klädda  
i svart och vitt gjorde stor  
succé med sin sju minuter 
långa dans som de tränat in 

under åtta veckor. Deras dans blev så 
populär att de fick uppträda med den 
flera gånger. Lena Wiknertz från Halm-
stad och Gerdt Olsson från Mellby-
strand var med från starten. De minns 
debuten med glädje och de har dansat 
seniordans alltsedan dess.

En ny upplevelse
– Det var spännande och en ny upp-
levelse att stå på scenen framför alla 
människor och dansa, säger Gerdt och 
Lena håller med:

– Jag tyckte det var jätteroligt och 
inspirerande.

Efter de lyckade föreställningarna 
gick det ju inte att sluta...

– Mina seniordansare ville så gärna 
fortsätta och ur det föddes den senior-
dans som vi haft på Alla hjärtans hus 
sedan dess, berättar Hugo Tham som 

Den stora nationella konferensen Kultur för livet i Halmstad 
skulle invigas med ett dansnummer. Hugo Tham fick uppdra-
get och efterlyste seniorer i Halmstad som ville vara med. Hans 
fråga fick ett gensvar han aldrig hade förväntat sig. Det blev 
starten till den seniordans som nu sprider sig över Halland.

en gång i veckan leder en allt större 
grupp dansare till tonerna av Chopin, 
Arvo Pärt, Nat King Cole, Abba och allt 
däremellan.

Lockar allt fler
Ja, seniordansen i Alla hjärtans hus har 
blivit populär och lockar allt fler. När 
vi hälsar på är det över 40 deltagare på 
dansgolvet. Många andra har slutit upp 
och tittar på.

– Det går ut på att man under 
ledning av en professionell dansare ska 
få möta danskonsten även som senior, 
säger Hugo Tham. Det handlar inte i 
första hand om nyttoaspekten utan om 
att man ska få dansa bara för att det är 
trevligt. Bättre balans, hållning och väl-
mående får man som grädde på moset. 
Det här är en lyckosam kombination av 
kultur och välbefinnande.

Hugo Tham har en lång karriär som 
dansare i bagaget, något som märks när 
han leder seniordansarna i väl utvalda 
och uttänkta rörelser. 

Dansens egenvärde
– Jag öppnar nya dansdörrar för dem. För 
många har konstdans kanske varit ”fånig 
balett”. Nu får mina seniordansare pröva 
på koreografi från mitt yrkesliv, från Cull-
berg, Cramér, Forsythe…

– Jag pratar om uttryck och känslor 
och vill att fantasin ska leva. Det handlar 
om dansens egenvärde. Det blir en annan 
upplevelse när jag, istället för att be dem 
sträcka ut armen på ett visst sätt, talar om 
att de ska plocka ner en stjärna, inspirera-
de av musiken. 

Arbetet med seniordansarna ger 
mycket tillbaka:

– Det är lika starkt varje gång! Jag häp-
nar över att så lite kan göra så mycket. Att 
få höra musik som du inte är van vid att 
lyssna till, att sträcka upp armen ovanför 
huvudet på ett sätt som du aldrig gjort 
förut i ditt liv…

Modellen sprider sig
Hugo utvecklar modellen och använder 
gruppen i Alla hjärtans hus som referens-
grupp. Sedan sprids seniordansen via 
Hallands bildningsförbund. Flera andra 
professionella dansare är engagerade och 
allt fler kommuner visar intresse.

– Det är precis så här det ska fungera. 
Att arbeta med välmående för friska äldre 
är en kommunal fråga, men vi på regionen 
kan vara med och utveckla.

Lena Wiknertz har bara lovord om 
seniordansen och om Hugos sätt att leda 
den:

– Han är ju proffs och har dansat så 
mycket själv. Han kan verkligen sin sak.  
I och med att han är så säker kan han för-
medla mycket av känslan och hur man ska 
röra sig just där musiken är. Hugo är också 
tillåtande. Han kan rätta oss, men han gör 
det på ett mycket positivt sätt. 

– Vi har så trevligt tillsammans. Det är 
helskönt att röra sig till den här musiken 
och Hugo leder oss på ett fantastiskt sätt, 
säger Gerdt Olsson som vill fortsätta dansa.

– Så länge jag orkar fortsätter jag. 
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Lena Wiknertz mår så bra när hon dansar och hon uppskattar Hugos  
sätt att leda. ”Han är en väldigt positiv människa som bjuder på sig själv 
väldigt mycket. Samtidigt försöker han lära oss hur stor betydelse det här 
med dansen och rörelsen har.”

”Breddat kulturutbud för 
den äldre delen av befolk-
ningen både för att upp leva 
och att skapa.”

Seniordansen har utvecklats av Region Halland i 
nära samarbete med Hallands bildningsförbund. 
Den är en del av det arbete Region Halland utför 
tillsammans med alla kommuner inom området 
Kultur för äldre. Regionen fortsätter att driva en 
referensgrupp och seniordansen sprids nu över 
Halland inom ramen för Hallands bildningsför-
bund, där kommunerna kan beställa dansaktiv-
iteter för seniorer.

UR KULTURPLANEN:

Dansen har ett egenvärde och det är en mänsklig rättighet att få uppleva 
danskonsten, även när man kommit upp i åren. Det menar Hugo Tham 
som i samarbete med Hallands bildningsförbund utvecklat och leder 
seniordans i Halland. Nyttan kommer som grädde på moset …

Gerdt Olsson hade slutat med sin motionsgymnastik när möjligheten att 
börja dansa dök upp. Han gillar det mjuka sättet att röra sig till musik.
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Så många samarbetspartner finns  
det i Kultur i Hallands nätverk.
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I POLEN MINDES  
KAJSA BARNDOMENS 

TROLLSKOG

När designern Kajsa Willner fick chansen att tillbringa  
en månad i Centre of Polish Sculpture i Orońsko i Polen kom 

minnena från barndomen tillbaka. Trollskogens förvridna 
tallstammar i Vilshärad utanför Halmstad blev under hennes 

händer nu till ljusstakar, rockhängare och andra föremål  
i det som hon givit namnet ”Dressed in clay”.

ör Kajsa Willner är gränsen mellan design och konst 
flytande. Som designer är hon mer intresserad av  
att skapa enstaka, unika objekt än föremål för mass-
produktion.

Produkter som säger något
– Det finns så många saker, varför ska jag bidra med fler? Jag 
är inte emot bra massproduktion men för mig är det intress-
antare att göra produkter som säger något, att jobba med mate-
rial som ställer frågor och väcker lusten.

Efter en förberedande svensk konstskola studerade Kajsa 
design tre år i Rom och Milano och tog en bachelors degree 
i möbeldesign. Sedan lockade Nederländerna, där hon fick 
praktik i Eindhoven och arbetade i olika företag.

Så småningom flyttade hon tillbaka till Sverige och startade 
såväl familj som eget företag. Hon experimenterar med former 
och material och tar fram föremål i små serier. Några exempel 
är Paper basket som hon gör av återvunnet papper, och Cork 
stool/table, en sittmöbel – eller är det ett sideboard? – av kork 
vars form för tankarna till en schackpjäs.

Kajsa jobbar både på egen hand och i olika samarbeten. 
Tillsammans med Stoft studio har hon skapat en vagn där 

varor i små serier kan visas på olika platser, en sorts mobil 
studio eller utställning. Den har varit med bland annat på 
Malmöfestivalen.

– Vi vill föra ut designade, unika föremål till platser där 
människorna finns, säger hon.

”Ett jättehärligt lugn”
I september ifjol åkte Kajsa Willner, tillsammans med sin 
familj, till Centre of Polish Sculpture i Orońsko söder om 
Warszawa efter att hon fått ett vistelsestipendium. 

– Det var helt fantastiskt! När man har små barn går det i 
ett. Här blev jag isolerad tillsammans med familjen och kunde 
koncentrera mig på mitt arbete och sedan träffa familjen på 
kvällen. Jag kände ett jättehärligt lugn. Vi bodde på ett hotell 
som kändes som ett konstnärshotell i Paris för hundra år 
sedan. Det fanns stora fina ateljéer att arbeta i och kunniga 
människor som hjälpte till.

Premiär för arbete i lera
För första gången testade Kajsa att arbeta i lera:

– Det fanns en mycket fin lerverkstad och under vistel-
sen föddes en helt ny serie som är en sorts hyllning till min 

F

”Möjligheter för hall-
ländska konstnärer 
att genom vistelse-
stipendier få nya nät-
verk och att föra ut 
sin konst nationellt 
och internationellt.”

Kajsa Willners vistelse i Polen var ett stipendium från 
Konst i Halland som för femte året i rad utlyste vistelse-
stipendier. Det är en del av satsningen på residens som 
dels handlar om att konstnärer kommer till Halland, 
dels att halländska konstnärer arbetar på andra håll i 
världen. Tidigare år har stipendiaterna bland annat varit 
i England, Argentina, Finland och Taiwan. 2017 erbjuder 
stipendiet på nytt en vistelse i Orónsko i Polen. Konst 
i Halland är ett regionalt resurscentrum för bild- och 
formkonst som drivs av Hallands Konstmuseum på 
uppdrag av Region Halland.

UR KULTURPLANEN:
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barndom i trollskogen i Vilshärad. Jag 
kastade mig ut i det, testade och gjorde 
massor med misstag…
Centret där hon arbetade ligger mitt i en 
skulpturpark, där hon tog långa prome-
nader och fick inspiration.

– Naturen är viktig för mig. Och när 
jag gick eller sprang i skulpturparken 
såg jag nya saker varje dag.

Arbetet i lera och med formerna som 
dök upp under vistelsen i Polen fortsätter 
nu här hemma.

– Jag har beställt mer lera och arbetat 

mer med det sedan jag kom hem. Jag  
har en del saker kvar att lösa men 
utvecklar hela tiden formen jag började 
jobba på i Polen. 

Formen berättar en historia
Camilla Rosberg, regional konstsam-
ordnare på Konst i Halland/Hallands 
Konstmuseum, tycker att Kajsa Willner 
var ett spännande val som stipendiat 
2016:

– I Kajsas arbeten berättar formen en 
historia. Hon finns i gränslandet mellan 

”Dressed in clay” heter serien som växte fram under vistelsen i Polen. I denna gör Kajsa Willner bland annat ljusstakar, lampor och bokstöd.

Under åren 2014 –2016 har 

117 174             

barn och ungdomar tagit del av dans, teater och musik genom  
regionalt subventionerad scenkonstverksamhet i Halland.

#kajsawillner

design och konst och hon är väldigt 
noga med det hon vill uttrycka.

– Det är roligt att hon verkar ha fått 
med sig så mycket från sin vistelse i Polen.

Syftet med vistelsestipendierna är 
utbyten och möten och att stödja konst-
närer i deras utveckling:

– Vi lever ju lokalt, regionalt och 
globalt och det är konstens uppgift att 
ifrågasätta strukturer. När halländska 
konstnärer åker ut och när konstnärer 
kommer hit från andra håll ger det möj-
ligheter till möten i många dimensioner.
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EN TEATERPJÄS OM  

VIKTIGA LIVSFRÅGOR
När Teater Halland skulle  
skapa en pjäs för barn i  
mell an stadiet ville de lyfta  
de stora livsfrågorna. Result-
atet blev föreställningen  
Att vara Andreas. 

tt vara en bra kompis är ett  
av många viktiga ämnen som  
Teater Hallands pjäs Att vara 
Andreas lyfter fram. Den hand-

lar om Andreas som går i femte klass.  
Andreas är pojke på väg att bli tonåring 
och han funderar på livets stora frågor: 
Vem är man när man är sig själv? Hur är 
man när man är en bra kompis? Får man 
ljuga? Hur vet man att man är ihop med 
någon? Kan man lita på sina föräldrar? 

Helene Lofjärd, producent på Teater 
Halland, berättar att teatern länge hade 
tänkt göra en pjäs för barn i mellan sta-
diet, en pjäs om hur det är att vara barn 
på väg mot vuxenvärlden. Och hösten 
2016 hade Att vara Andreas premiär. 

– Pjäsen väjer inte för de stora frå-
gorna i livet, säger Helene. Den tar med 
publiken in i Andreas vardag i skolan 
och med familjen, och inte minst in i 
hans tankevärld och allt som pågår där.

Möte med skådespelare
Med tanke på pjäsens existentiella natur 
valde Teater Halland också att, tillsam-
mans med regissören Karl Ekdahl och 
ensemblen, göra ett grundligt pedago-
giskt arbete och ta fram material som 

stöd för pjäsens bearbetning i samband 
med undervisningen i klasserna.

– Två skådespelare var ute i skolor-
na på besök. De läste avsnitt ur boken 
Du & jag av Katarina von Bredow och 
pratade med eleverna om det som 
Andreas tänker och känner. Teatern har 
dessutom tagit fram ett frågematerial 
som pedagogerna kan använda som 
diskussionsunderlag, säger Helene. 

Även om det har gått några månader 
sedan eleverna Kelvin Hirsman, Oliver 
Sandberg, Hana Cejku och Julia Jakubic 
på Fyllingeskolan fick träffa skådespel-
arna och sedan åkte till Varberg för att 
se pjäsen, så minns de den väl. 

”Fick mig att tänka”
– Pjäsen fick mig att tänka på hur det 
är för mig och mina kompisar. Jag kan 

vara mig själv med mina kompisar både 
hemma och i skolan, säger Kelvin och 
får medhåll av Oliver som förklarar att 
i pjäsen så funderar Andreas på varför 
hans kompis Alicia är på ett sätt när de 
umgås, och på ett helt annat sätt när de 
ses i skolan. 

– Det är så mycket enklare om man 
bara får vara sig själv, menar Oliver och 
de övriga nickar instämmande. 

Pedagogen Marie Nilsson berättar att 
när eleverna hade sett pjäsen arbetade 
de vidare med pjäsens frågeställningar 
i ämnet livskunskap som alla klasser på 
Fyllingeskolan har. 

– Det pedagogiska materialet som 
teatern hade tagit fram var ett bra stöd 
inför pjäsen och den övning vi gjorde var 
ett bra sätt att bearbeta den, eftersom en 
del av frågorna som den berör är ganska 

A
Marie Nilsson, pedagog på Fyllingeskolan, tillsammans med Oliver Sandberg, Kelvin Hirsman, 
Hana Cejku och Julia Jakubik. De gillade pjäsen Att vara Andreas, som tog upp viktiga frågor som 
startade bra diskussioner.

svåra eller komplicerade, menar Marie. 
– I de äldre klasserna på skolan läste 

eleverna först boken i sin helhet innan 
de såg pjäsen, och jämförde sedan sina 
upplevelser av boken och pjäsen med 
varandra, berättar Marie. Det blev också 
ett väldigt bra sätt att arbeta med de här 
frågorna tillsammans med eleverna. 

Teater för alla 
– Det är otroligt värdefullt att vi kan 
erbjuda teater för alla, säger Helene 
Lofjärd. 

Hon menar att förutom att ha en 
bred repertoar, där även pjäser för barn 
och unga ingår, så är något så konkret 
som det ekonomiska stödet som skolorna 
kan få från Region Halland för att åka 
och se teater alldeles nödvändigt. 

– Det är viktigt att vi får spela för 
hela Halland och då gör resestödet det 
möjligt för alla skolor att se teater till 
samma pris, säger Helene. 

– Teater och scenkonst i alla olika 
former är verktyg för att skildra situa-
tioner i människors liv och deras tankar, 
och att alla får tillgång till det är ju jätte-
viktigt, det är liksom en barrikadgrej! 

”Utveckling av det pe da - 
gogiska arbetet inom 
scenkonstområdet i 
samverkan med de  
halländska skolorna.”

Pjäsen Att vara Andreas är en dramatisering gjord av Lina 
Ekdahl efter Katarina von Bredows bok Du & jag. Pjäsen 
regisserades av Linas bror Karl Ekdahl. Den producerades 
av Teater Halland och spelades från senare delen av okto-
ber 2016 fram till sista april 2017. Totalt 4 600 mellanstadie-
elever i Hallands sex kommuner har sett pjäsen. 
 I Laholms kommun har nästan alla – eller 463 av 600 
elever i mellanstadiet sett den.

UR KULTURPLANEN:

En scen ur pjäsen Att vara Andreas.

@teaterhalland 
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MUSIK FÅR  
MÄNNISKOR  

ATT MÖTAS
Musik som verktyg för integration och som 
medel för att få människor att mötas har bli-
vit en framgång på Andersberg och runt om i 
Halland. Det handlar om ett lyckat samarbete 
mellan kommunerna och Kulturverket med 
eldsjälen Kajsa Bacos.

nder de senaste tre åren har musikarrangemangen 
blivit många på Andersberg; större och mindre kon-
serter med världsmusik av musiker som kommer 
både nära och långväga ifrån till olika temakvällar.

Något magiskt händer
– Det händer något magiskt när människor möts i musikens 
tecken, säger Malin Andreasson Sonesson, samhällsvägledare 
på Medborgarservice på Andersberg. Musiken är helt gränslös, 
det spelar ingen roll vem man är, varifrån man kommer eller 
vilket språk man talar.

– Det skapar så mycket glädje när vi samlas kring musik 
och dans, menar Malin och berättar bland annat om en minnes-
värd jubileumskväll när Medborgarservice fyllde tio år och om 
den välbesökta, mångkulturella kvinnokvällen i mars.

Samarbete och samverkan
I samarbete med Kajsa Bacos och Kulturverket har man 
anordnat ett flertal konserter med mångkulturell folk- och 
världsmusik. Kajsa och hennes man Ole Sand har gång på 
gång visat att man kan åstadkomma mycket även med små 
medel. Men det kräver samarbete och samverkan. 

– Det är praktiskt att samverka, säger Kajsa. Två eller fler 
hjärnor kan tänka mer och bättre än en ensam stackare.

Att samverka är också en god affär. Men inte bara räknat i 
rent ekonomiska termer, utan det finns många fler vinster om 
man samarbetar.

– Det är ju så mycket roligare att utveckla något tillsamm-
ans med andra aktörer, förklarar Kajsa. Vi kan komma med 
input i varandras planer och projekt, och inspirera varandra på 
olika sätt.

Kulturverket har kommit att etablera sig som en plattform 
med tentakler ute i samhället på olika nivåer, från gräsrots-
nivå med direkt kontakt med publik till kommunal och regio-
nal nivå. Ett exempel är musikevenemangen på Andersberg 
som skedde i samarbete med kulturförvaltningen i Halmstads 
kommun. 

Mångkulturella möten
Under årens lopp har den mångkulturella folk- och världs-
musiken tagit allt mer plats i Kulturverkets vardag. 

– Vi började först på Andersberg och det utvecklades till ett 
integrationsprojekt. På initiativ från Kultur i Halland upprepades 
sedan konserterna i andra kommuner i Halland, berättar Kajsa.  

– Flyktingar har blivit en ny målgrupp för vår verksamhet, 
men vi har även haft musik på äldreboenden och på förskolor, 
förutom alla de grundskolor och även Kulturskolan som vi 
samarbetat med. 

Intresse för människor
Kajsas intresse för olika människor och kulturer är stort: 
– Jag berörs mycket av de livsberättelser jag möter i mitt arbete 
med nyanlända och flyktingar.

U

– Kulturverkets mål kommer alltid att vara att sprida bra 
musik, att få människor att möta något de inte visste fanns 
eller inte var öppna för. Det kommer alltid att vara viktigt för 
oss att vi erbjuder en plats där möten mellan olika människor, 
mellan musiker och publik, kan ske. 

Stöd ger möjligheter
Regionens stöd har varit värdefullt, tycker Kajsa Bacos, efter-
som det har gjort det möjligt för henne att göra mer för fler. 

– Det har gett mig möjlighet att utveckla ett kontaktnät 
som kan vara till nytta och glädje för andra, tillägger hon och 
berättar om välutbildade musiker och musikpedagoger från 
olika länder i Europa som via Kulturverkets musikverksamhet 
har hittat en väg in på den svenska arbetsmarknaden. 

– Om jag, genom mitt arbete här på Kulturverket, kan hjäl-
pa människor att få tillgång till sig själva så att de i sin tur kan 
vara ett stöd för och inspirera andra, då har jag verkligen gjort 
nytta, säger Kajsa med ett leende.  

”Genom att skapa delaktig-
het i kulturlivet för många 
olika grupper kan vi över-
brygga avstånd mellan männ  -
i  skor och nå förståelse för 
allas respektive olikheter. ”

Med stöd från Region Halland – Kultur och i 
samarbete med kommunerna har Kulturverket 
utvecklat ett integrations projekt där människor 
samlats och mötts kring musik av olika slag.

UR KULTURPLANEN:

När gruppen Tarabband spelar är det svårt att sitta stilla. Här i Festsalen på Andersberg. 
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tt driva en publik och popu-
lär verksamhet i en kultur-
skyddad medeltida fästning 
med metertjocka murar har 

sina utmaningar, konstaterar museichef 
Curry Heimann. 

– Det är inte så lätt och en förbättrad 
tillgänglighet var det främsta målet med 
ombyggnaden, säger han. Nu har det 
blivit väldigt bra i västra längan med 
den nya entrén, hissen och den nya re-
ceptionen. Vi kan ta emot besökarna på 
ett helt nytt sätt, och det var efterlängtat. 
Nästa stora steg är att vi behöver en 
hiss som gör Rikssalen tillgänglig. Det 
jobbar vi vidare med.

Som en följd av de stora ombyggnads-
arbetena gjorde museet en total omstart 
med sina basutställningar. Besökarna 
har sedan nypremiären kunnat ta del av 

Hallands kulturhistoriska museum i Varberg är en synnerligen 
pigg 100-åring som sedan sommaren 2014 kan ta emot sina be-
sökare i moderna och ändamålsenliga lokaler. Tillgängligheten 
har fått ett lyft, det finns ändamålsenliga ytor för reception och 
kafé, och basutställningarna har byggts om från grunden.
 – Jag blir fortfarande glad varje dag när jag kommer till jobb-
et och till det nya museet, säger Christina Andersson-Wiking, 
som är chef för den publika avdelningen av museet.

helt nya utställningar om Halland genom 
tiderna, om konstnärskolonin Varbergs-
skolan och om Bockstensmannen, muse-
ets dragplåster framför andra.

Museum för hela Halland
– Vårt uppdrag är ju att vara ett kultur-
historiskt museum för hela Halland och 
med den nya utställningen är vi det, 
säger Curry Heimann.

Christina Andersson-Wiking är chef 
för den publika delen av museet. Det 
var bråda dagar för henne och hennes 
medarbetare när alla utställningar först 
skulle plockas ner och sedan byggas upp 
på nytt från grunden.

– Det var mycket arbete, men det 
var det värt. Nu har vi ett museum som 
man kan stanna länge i. Det finns en 
bra reception, butik och kafé så att ett 

museibesök även inkluderar fika och köp 
av exempelvis litteratur, souvenirer och 
konsthantverk med rötter i Halland. Men 
framför allt så visar vi våra utställningar i 
en ännu mer tydlig historisk inramning.

Väggarna kan berätta
Den medeltida bakugnen som upptäck-
tes i det som blev Kafé Kulknappen var 
en fullträff, liksom att arbetet har gjort 
att väggarna nu kommer fram bättre.

– Nu blir fästningens historia tydli-
gare även inne i museet och vi kan på ett 
helt annat sätt än tidigare låta ”väggarna 
tala” om fästningens historia under 700 
år, säger Christina.

I de nya utställningarna finns bland 
annat pedagogiska upptäckarspår för de 
unga besökarna. I utställningen Halland 
genom tiderna berättas nu hela Hallands 
historia – från istiden och fram till 
idag. Med unika föremål och handfasta, 
lekfulla pedagogiska grepp är det en 
utställning för alla åldrar. Utställningar-
na om konstnärskolonin Varbergsskolan 
och Bockstensmannen har omarbetats 
och kompletterats med bildspel och ny 
information.

Ombyggnaden, och de nya utställ-
ningarna, har blivit väl mottagna av 
de cirka 130 000 besökare som årligen 
besöker museets utställningar, arkiv, 

A

”Museet som 
attraktivt och 
tillgängligt  
besöksmål.”

Den stora ny- och ombyggnaden av Hallands kulturhistoriska museum 
genomfördes som ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Region 
Halland och Varbergs kommun. Sparbanksstiftelsen Varberg gav ett stort 
ekonomiskt bidrag till ny inredning och nya utställningar. Arbetet, som 
främst omfattade den västra längan, pågick från oktober 2012 till juni 
2014 och hade en totalkostnad på runt 62 miljoner kronor.

UR KULTURPLANEN:

UPPFRÄSCHAD 100ÅRI NG LOCKAR BESÖKARE
Favoritplatsen för en museichef. Curry Heimann är mycket nöjd med hur 
den stora ombyggnaden av museet blev. Pressad att välja en favoritplats 
tar han med oss till den nya hissen som på ett smakfullt sätt integrerats 
med huskropparna, samtidigt som de medeltida väggarna frilagts och nu 
visar upp sina årsringar. ”Arkitekten gjorde ett fantastiskt bra jobb.”

Christina Andersson-Wiking, här med några av prästdöttrarna på Hjortbergs 
märkliga minnestavla bakom ryggen, är mycket glad över den stora om-
daningen av Hallands kulturhistoriska museum. ”Vi har blivit ett museum 
man kan stanna länge på…”
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samlingar, föredrag, vandringar, program, butik och kafé, samt 
går på de olika fästningsvisningarna. Sedan nyinvigningen 
har man också haft flera stora tillfälliga utställningar som 
lockat många besökare. Medeltidsdagarna är museets stora 
event första helgen i juli, då hela fästningen fylls med aktörer, 
utställ are och besökare från när och fjärran.

– Några av de utställningar som varit populära efter 
ombygg naden är exempelvis Katten, Med saxen som pensel 
och Foto  utställning 2015 med bland annat bilder av Niclas 
Hammarström från kriget i Syrien. Den gav en viktig bak-
grundsbild till flyktingsituationen i Sverige.
 
Handväska väckte debatt
En annan aktuell utställning var Med handväskan som vapen 
där man bland annat visade den i Varberg hett debatterade sta-
tyn på borggården. Det var i samband med fredsåret i Varberg 
2015 då museet lyfte frågor kring krig och fred och civilkurage 
mot rasism och främlingsfientlighet.

– Att visa statyn på borggården blev en del av samhälls-
debatten. Det är viktigt att museet lyfter både historiska frågor 
och nutidsfrågor, menar Christina Andersson-Wiking.

Museichefen Curry Heimann vill göra museet till en ange-
lägenhet för fler:

– Alla känner till fästningen och den och museet är givna 
besöksmål på sommaren. Men vi vill ha fler som kommer hit på 
andra tider av året och att den här fantastiska resursen används 
av fler. Rikssalen är en mycket vacker och användbar lokal som, 
med förbättrad tillgänglighet, skulle kunna utnyttjas mycket mer.

Många vill besöka Medeltidsdagarna.

Guidad visning av den medeltida fästningen.

Damen med handväskan blev ett hett debattämne.

Hallands  
Konstmuseum  
omdanas
Även Hallands Konstmuseum i Halmstad förnyas. Just nu är 
museet stängt för en stor om- och tillbyggnad. Stadsvandringar 
och andra aktiviteter fortsätter dock och en del utställningar 
visas istället på museet i Varberg. Hallands Konstmuseum ska 
få nya och mer ändamålsenliga lokaler med ökad tillgänglig-
het för att kunna nå visionen att vara ett konstcentrum med 
nationell och internationell ryktbarhet.

STÄNGT FÖR  OMBYGGNAD
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Kultur i Halland 2017–2020
Kultur i Halland är en del av Region Hallands förvaltning Kul-
tur och skola. Kultur i Halland bedriver såväl kulturpolitiskt 
strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och 
arrangörsverksamhet. Arbetet med kulturutveckling utförs 
genom aktivt ägande i bolag, genom verksamheter och projekt 
i egen regi samt genom stöd till organisationer och medfinan-
siering av projekt. Överenskommelser tecknas för gemen-
samma utvecklingsmål med olika aktörer. Kultur i Halland 
ger också stöd som omfattar kunskaps- och metodutveckling, 
utvecklingsprocesser och nätverk.

Hallands kulturplan
För en fortsatt utveckling av kulturen som en kraft för tillväxt, 
antog regionfullmäktige den 23 november 2016 Hallands kul-
turplan för åren 2017-2020. Kulturplanen är Kultur i Hallands 
styrdokument, här beskrivs de utvecklingsområden som har 
identifierats och prioriterats för perioden. Planen har tagits 
fram i samverkan med de halländska kommunerna och i sam-
råd med civilsamhället och professionella kulturskapare. 

Regionalt kulturstöd
Kultur i Halland delar ut stöd till både fria aktörer och 
kulturutvecklingsprojekt. Efter ansökan fördelas stöd till 
kulturutvecklingsprojekt, film och rörlig bild, litteratur och 
arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet. 
 
Dessutom delar Kultur i Halland ut ett verksamhetsstöd enligt 
tecknade överenskommelser med kulturinstitutioner, kom-
muner och vissa kulturorganisationer, samt till studieförbund, 
ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer och idrotts-
rörelsen efter ansökan. 

Box 517 • 301 80 Halmstad • www.regionhalland.se
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Vi på Kultur i Halland vill rikta ett stort tack till alla som har  
gjort denna skrift möjlig: Fotografer och institutioner som generöst  

har delat med sig av fantastiska bilder, alla som bidragit med innehåll  
och förstås ni som värnar om och skapar det halländska kulturlivet.

TACK!

20196 
personer har gått på någon av alla våra  
regionalt finansierade dansföreställningar.

259 399              
personer har besökt utställningar på de båda regionala 

museerna Hallands Konstmuseum och Hallands  
kulturhistoriska museum under perioden 2014 –2016. 

137 588             
personer har kommit för att lyssna  
på regionalt finansierad musik.

Foto och illustrationer:
Världsarvet Grimeton • Teckningsmuseet i Laholm • Lasse Nyman • Judith Etzold • Hallands kulturhistoriska museum   

Charlotta Sandelin • Magnus Andersson • Jonatan Knut • Mymmel Blomberg • Modesty Sofronenkoff • Petra Hellberg • Mats Bäcker • Jörgen Alström  
Roine Lundström • Teater Albatross • Anna W Thorbjörnsson • Åsa Persson • Hallands Konstmuseum • G Assner • Bengt Nordqvist • Grim förlag  

Hallands bildningsförbund • Internationella gatuteaterfestivalen • Hallands arkivförbund • Harp Art Lab • Eva Ralph • Birgitta Olsson • Anton Silver  
Kungsbacka kommun • Kajsa Willner • Mikael Pilstrand • Fotograf Adde • Erik Berg • Simon Vahlne • Maximilien Van Aertryck  

Ylva Källman • Isak Bodin Alfredsson • Lukas Möllersten • Henrik Stenberg 

Producerad på Kultur i Halland våren 2017. Tryckt på Tryckservice i Ängelholm AB, juni 2017. 
Dokumentet finns även att ladda ner på www.regionhalland.se/kultur 

Om du vill beställa fler exemplar av denna trycksak, kontakta Broschyrbeställningen tfn 03513 48 00  
eller beställ via www.regionhalland.se/broschyrer.
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