
Verksamhetsplan 2023

Kulturföreningen Kolonin är en ideell förening som verkar för ett mångsidigt konst- och
kulturliv i Värmland. Vi har ca 90 medlemmar. De huvudsakliga verksamhetsområdena är:

- 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 2022 har utvecklingsprojektet Nybygge har gett oss förutsättningar att stärka den
regionala plattformen men också skapa ett mervärde lokalt, då vi har fått utrymme att skapa
och genomföra flera andra projekt som handlar om möjligheter att skapa, uppleva och delta i
kultur oavsett var man bor. Under 2023 vill vi hitta strategier för att fortsätta arbeta på det här
sättet även efter projektslut och ta tillvara på de nätverk, projektidéer och arbetsformer som
utvecklats under de senaste åren. Vi vill också vårda vår medlemsbas och tillsammans med
våra medlemmar och samverkande fortsätta arrangera kulturverksamhet med kvalitet och
olika uttryck.

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 fortsätta ha
alla uthyrda under året. 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.

Även under 2023 kommer vi inom projekt Nybygge erbjuda en gästarbetsplats på Kolonin
med förtur till konstnärer som är nya i Värmland. Vi vill också undersöka hur vi kan fortsätta
den verksamheten till exempel i form av ett residens.

Vi vill fortsätta vara en fördjupande arena för konst och samtal om konst genom egen
konstnärlig verksamhet och konstnärlig ledning i samarbeten och projekt.

Kulturarrangemang och utåtriktad verksamhet
Kulturföreningen Kolonin vill fortsätta vara ett nav och en mötesplats i Arvikas och



Värmlands kulturliv. Föreningen avser att fortsätta arrangera löpande utställningar i
fönstergalleriet, arrangemang i samband med dem 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:

- Projektet Konstnären som kurator, med stöd från Kulturrådet och Region Värmland,
har inneburit att konstnärer i Värmland får prova på att vara kurator och bjuda in
konstnärer att ställa ut i vårt fönstergalleri. Både konstnären och kuratorn kan få
betalt och vi har också haft möjligheter att täcka kringkostnader som resor, transport
och logi. Med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet, som löper t o m juni 2023,
vill vi hitta en hållbar modell för att fortsätta göra utställningar med hög kvalitet och ge
våra utställare skälig ersättning.

- Artist talks och workshops i samband med våra utställningar
- Konserter: en konsert till kommer att göras inom den av Kulturrådet finansierade

konsertserien. Efter det kommer vi att utvärdera konsertprojektet och undersöka hur
vi kan arbeta vidare med vår musikverksamhet.

- Undersöka möjligheterna för att nystarta Värmlands filmfestival

Regional mötesplats för samtidskonst
Kulturföreningen Kolonin påbörjar under 2023 det tredje året i vårt regionala
utvecklingsprojekt från Kulturrådet, vilket möjliggör för oss att utveckla en kraftfull
konstnärsdriven plattform där konstnärer hjälper andra konstnärer, med syfte att fånga upp
konstnärer i Värmland och deras idéer. Detta kommer vi fortsätta arbeta med inom projektet:
- En kompetensbank/mötesplats för konstnärer, när det gäller konstnärliga praktiker men
också stöd för projektansökningar och projektledning, där konstnärer kan knytas samman
och handleda varandra. Detta genomför vi bl a med hjälp av vårt koncept
konstkompischecken, som kan sökas av konstnärer som hjälper andra konstnärer.
- I vår lokal ordna tillfälliga arbetsplatser med handledning för de som är nya antingen i
konstlivet eller i vår region. T ex unga konstnärer som utbildat sig i Norge men har
anknytning till Värmland eller nyinflyttade kulturarbetare från andra länder eller regioner som
behöver ett sammanhang.
- Ordna en årlig träff/konferens för samtidskonstnärer i Värmland, med utgångspunkt i
kreativa processer och plats för kollektivt lärande. Andra aktörer t ex lokalbefolkning,
föreningsliv, aktivister, beslutsfattare kan också bjudas in för att öppna dialog, synliggöra nya
sätt att använda konstnärlig kompetens. En träff är planerad till mars 2023.
- Ungdomsverksamhet: Vi har inlett en dialog med Arvika kommun samt Arvika Fastighets
AB om ett deltagarbaserat konstprojekt med ungdomar, med syfte att utveckla
järnvägsstationen som mötesplats. Detta kommer vi att utveckla under 2023.

Under 2023 kommer vi att fokusera på att profilera Kolonin som den möjliggörare och
konstnärliga produktionsplats vi är, i syfte att hitta modeller och finansiering att fortsätta med
de arbetssätt vi etablerat under projektet Nybygges gång.



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.

Vi har också inlett ett nytt samarbete med en konstnärsdriven plattform i Vinderup, Danmark,
och vi deltar i träffar med bland annat AREA, Art in Rural Areas Europe.

Medlemmar
Vårt mål är att minst bibehålla vårt medlemsantal, samt erbjuda våra medlemmar reducerad
entrékostnad till evenemang och/eller exklusiva medlemsevenemang. 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.


