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Verksamhetsplan för Kulturföreningen 
Kolonin 2020 
Kolonin är en fristående, politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen skall verka 
för ett mångsidigt konst- och kulturliv i Arvika med omnejd. De huvudsakliga 
verksamhetsområdena ska vara:  
 
- att skapa möjligheter för enskilda eller grupper av kulturarbetare att arbeta i 
gemensamma lokaler 
- att initiera och organisera kulturarrangemang för medlemmar och allmänhet  
- att driva projekt och utåtriktad verksamhet inom konst och kultur  
- att vara en mötesplats för olika kulturformer såsom samtidskonst, musik, litteratur, 
teater, performance mm och främja gränsöverskridande verksamhet  
- att initiera och leda konstnärliga processer och utforskande med medlemmar och i 
samarbete med andra 
 
Under 2020 fortsätter vi att utveckla föreningens verksamhet och ta tillvara på våra 
nätverk, projektidéer och arbetsformer som utvecklats under tidigare år.  

Styrelsens arbete 
Styrelsen kommer under 2020 att fortsätta utveckla goda arbetsformer, vårda vår 
medlemsbas och bygga en ekonomi, exempelvis genom att söka bidrag, samt planera 
de arrangemang och projekt som vi vill genomföra under året. Styrelsen söker också 
projektmedel som passar in i vår verksamhet. Styrelsen kommer också att vårda och 
vidareutveckla de samarbeten och nätverk som vi utvecklat under tidigare år.  
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Konstnärlig verksamhet och arbetsplatser 
Föreningen kommer att fortsätta hyra lokalen på Kyrkogatan 42. Den kommer även i år 
att användas för ateljéplatser och övriga arbetsplatser, utställningsrum och som scen för 
övriga kulturarrangemang, t ex konserter.  
 
Vi har i nuläget fem mobila arbetsplatser samt en musikstudio och vårt mål är att ha alla 
uthyrda under året. De som hyr arbetsplats vid årets början är Janove Ekstedt, Helene 
Karlsson, Lin de Mol, Kenneth Skoglund, Niklas Nord, Robin Andersson och Julie Shipp. 
De konstnärer som har arbetsplats på Kolonin når i sin tur ut till olika publiker nationellt 
och internationellt och har egna konstnärliga samarbeten och uppdrag, vilket gör Kolonin 
till ett nav för olika former av kulturuttryck och konstnärligt skapande.  
 
Under 2020 vill vi fortsätta vara en fördjupande arena för konst och samtal om konst 
genom egen konstnärlig verksamhet och konstnärlig ledning i samarbeten och projekt.  
 
Vi vill också utveckla ett samarbete kring residence tillsammans med Rackstadmuseet 
och Region Värmland.  

Kulturarrangemang och utåtriktad verksamhet 
Kulturföreningen Kolonin vill fortsätta vara ett nav och en mötesplats i Arvikas kulturliv. 
Föreningen avser att under året arrangera löpande utställningar i fönstergalleriet, någon 
större utställning samt ett antal övriga kulturarrangemang som kommer att vara öppna 
för allmänheten. Dessa blir också tillfällen att värva medlemmar till föreningen samt att 
visa för allmänheten att vi finns. Exempel på arrangemang som vi planerar:  
 

- Utställningar i fönstergalleriet med bl a Birgitta Burling, Eddie D, Muhammad Ali, 
Helene Karlsson, Janove Ekstedt 

- Artist talks och workshops i samband med våra utställningar 
- Konserter  
- Samarbete med Litteraturfestivalen på Mårbacka 
- Värmlands filmfestival  
- Open mic-kvällar med start i mars 2020 

 

Projekt 
- Arvika Ljus! ett projekt kring ljuskonst finansierat av Kulturrådet, genomförs under 

hösten 2020 
- Samarbete med Tickster kring “uthyrning” av konst  
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- Vidare bevakar vi de projektmedel som utlyses lokalt, regionalt och nationellt och 
söker de projekt som passar våra verksamhetsmål och idéer.  

- Residence i samarbete med Rackstadmuseet och Region Värmland 
 

Samarbeten 
Under året kommer föreningen att fortsätta och vidareutveckla sina samarbeten med 
övriga kulturaktörer och organisationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, 
samt med kulturarbetare som kan vara intresserade av att bli medlemmar och arbeta 
eller genomföra arrangemang i föreningen. Bland våra samverkande kan, förutom 
enskilda konstnärer och kulturarbetare, nämnas Konstfrämjandet Värmland, 
Litteraturfestivalen på Mårbacka, Tickster, Arvika konsthantverk, ABF Värmland, 
Studiefrämjandet Värmland, Studieförbundet Vuxenskolan, Värmlands konstförening, 
Syriska kulturföreningen, Såguddens museum, Totalteatern, Värmlands filmfestival, 
Koloni Gbg, Galleri PI, Arvika konsthall, Rackstadmuséet, Arvika kommun och 
Folkuniversitetet. 
 

Medlemmar 
Vårt mål under 2020 är att minst bibehålla vårt medlemsantal. Vi värvar medlemmar 
bland annat via våra arrangemang och projekt. Kommunikationen med medlemmarna 
sker, förutom fysiska möten på Kolonin, främst via sociala medier och våra 
medlemsmail. Även under  2020 ska vi också ordna minst ett arrangemang specifikt för 
medlemmarna, eller event där medlemmar får kraftigt reducerad entré, för att skapa ett 
mervärde för de som väljer att bli medlemmar.  
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