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Kulturföreningen Kolonins
verksamhet 2019
Kolonin är en fristående, politiskt och religiöst obunden förening som startades 2016.
Föreningen skall verka för ett mångsidigt konst- och kulturliv i Arvika med omnejd. 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
Kolonins mål under 2019 har varit att fortsätta utveckla goda arbetsformer, vårda vår
medlemsbas och bygga en ekonomi, exempelvis genom att söka bidrag, samt planera
de arrangemang som vi vill genomföra under året, driva projekt samt vårda och
vidareutveckla de samarbeten som vi utvecklat. Under året har ett stort antal
utställningar och arrangemang genomförts och vår lokal har utvecklats som arbetsplats
och mötesplats. Många människor har besökt och engagerat sig i Kolonin och vi har
sjösatt och genomfört stora projekt. Kolonin har under året fortsatt vara en efterfrågad
och viktig arena för samtal, möten, görande och tänkande kring konst och kultur i vårt
lokalsamhälle, samt ett av naven i det allt starkare nätverket kring samtidskonst i
Värmland.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2019 bestått av:
Sara Falkstad, ordförande
Janove Ekstedt, kassör
Helene Karlsson, sekreterare
Lin de Mol, ledamot
Kenneth Skoglund, ledamot
Robin Andersson, suppleant
Emma Karlsson, suppleant
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Styrelsen har under 2019 fokuserat på att planera och arrangera utställningar och andra
arrangemang, bygga en hållbar ekonomi för föreningen, bygga nya nätverk och
samarbeten och utveckla lokalen som arbetsplats för konstnärer. Styrelsen har också
sökt projektmedel från kulturrådet, samt initierat samarbeten med andra kulturaktörer
och med näringslivet lokalt. Regionalt, nationellt och internationellt, har vi verkat som
aktör på flera sätt, deltagit i samtal, konferenser och utställningar. Under året har det
varit 7 ordinarie styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten med olika inriktningar.

Arbetsplatser
Föreningen hyr en lokal på Kyrkogatan 42. Lokalen används för ateljéplatser och övriga
arbetsplatser, utställningsrum och som scen för övriga kulturarrangemang, t ex
konserter, samt som nav för de projekt som bedrivs i föreningens regi. Under 2019 har
fem bildkonstnärer samt en musiker hyrt arbetsplatser i lokalen. Föreningen har fem
mobila arbetsplatser för de konstnärer som hyr in sig.

Utställningar i fönstergalleriet
Vårt fönstergalleri är öppet 24 timmar om dygnet. Utställningarna har genomförts i
samarbete med Konstfrämjandet Värmland vilket innebär att vi har kunnat betala ut
utställningsersättning till konstnärerna. Se listan för övriga samverkanspartners. I
anslutning till utställningarna har vi satsat på öppna upp vår lokal för
vernissage/finissage med föreläsningar eller kortare artist talks, mat och dryck eller fika
och workshops för alla åldrar. På det här sättet har vi tillgängliggjort utställningarna för
olika sorters publik och skapat rum för samtal och möten.
●
●
●
●
●
●
●

Alexandra Falagara - Those who serve the muses 2
Patrik Nilsson - teckning
Henrik Franklin - Kioskägarens ägodelar
Linnéa Carlsson - Fejset och sakerna
Ludivine Thomas - Les sommets de la gloire
Jonas Gazells - No Moment
Åsa Elzén - Samtal på en träda
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Konserter och övriga arrangemang
●

21 mars Konsert med efterföljande samtal och jam med den egyptiske musikern
Eslam El Sha'ary. Lär om hans instrument och influenser.

●

6 April, Turista Hemma, teckningsworkshop

●

9 maj, Trädkramarna, teater - En berättelse om miljökamp, demokrati och vår stund
på jorden. Av och med kabarégruppen Sweet Dreams

●

16 maj Poesi + musik på Kolonin: Linus Gårdfeldt m fl - LINUS GÅRDFELDT
(poesi)
SARA FALKSTAD (poesi)
LISA LYCKBORN & JULIE SHIPP (musik)

●

27 maj Mellan östrogener och snubbig hardcore i samarbete med Klubb Motvals,
En transkvinnas perspektiv i en macho punkscen med Maja från Queers to the front
booking.

●

1 juni Konsert på Wilmas i samarbete med Klubb Motvals - Kuunatic Japan Göbekli
Tepe Sverige

●

15 aug Pridefilm på Kolonin: My Prairie Home + Stabat Mater Dolorosa. Vi visade
under Arvika Pride filmen "Stabat Mater Dolorosa" av den polska
punk/performanceduon SIKSA, samt "My Praire Home", en dokumentär om den
kanadensiska musikern Rae Spoon av Chelsea McMullan

●

5 okt Alternativ mârten på Kolonin. På mârtenslördagen erbjöd Kolonin alla vila en
stund i mârtensvimlet.

●

30 nov Samtal på en träda – om Fogelstadgruppen, jorden och skogen med Åsa
Elzén, Cecilia Berntsson och OTALT

●

Konsert på Wilmas i samarbete med Klubb Motvals - Rully Shabara,
MadameMacario, Desire and her drunks, Blodörn
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Projekt
Antropocen
2019 Genomförde under februari månad Kolonin projektet Antropocen - berättelser från
människans tidsålder, med konst, musik och föreläsningar på temat. Projektet fortsatte efter
projektperioden och under våren 2020 kommer Konstfrämjandet att visa en utställning som
har sitt ursprung i “Klimatlanet” som genomfördes under projektet.
Antropocen - berättelser från människan tidsålder genomfördes med stöd av Region
Värmland.
● 6 feb Thinking Space: Angår oss Antropocen - människans tidsålder? Föreläsning
med Sverker Sörlin, i samarbete med Arvika bibliotek och Folkuniversitetet
● 9 feb Lerin/Hystad - en improviserad audio-visuell konsert med växter, modulära
synthar, gitarrer och video.
● 16-17 feb Klimat-LAN ett antal konstnärer möttes på Kolonin under ett dygn i ett
samtal som kan mynnade ut i olika former av individuella och gemensamma uttryck.
Konstnärerna som deltog i Klimat-lanet var :
Tova Fransson, Storfors/Stockholm
Jenny Soep, Stockholm
Niklas Wallenborg, Stockholm
Vilma Luostarinen, London/Stockholm
Jasmine Cederqvist, Ljungbyhed
Gunilla Åsberg, Umeå
Yemisi Wilson, Stockholm
Jonny Berg & Sebastian Ruiz Bartelson, Göteborg
Klara Miranda Silvermark, Göteborg
Sanna Linell Ransäter/Stockholm.
Emil Jessen, Karlstad
Samt konstnärer som verkar på Kolonin.
●
●
●

17 feb - Föreläsning på Kolonin, Sebastian Kirppu - Skogen och klimatet
20 feb - Föreläsning med Kajsa G Eriksson - Konst, klimat och hållbarhet
23 feb - A Conversation - Workshop/kollaborativ installation om relationen mellan
människan och jorden i ord, bild och materiell kultur med Sara Falkstad, poet och
Julie Shipp, geoarkeolog. Ljudkonst av Kenneth Skoglund, Robin Andersson, Emil
Jessen, Miriam Kaukosalo och Oscar Carlsson.
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Thinking Space
Thinking Space är en serie av samtal som ordnas i samverkan mellan Kolonin, Arvika
bibliotek, Musikhögskolan Ingesund och Folkuniversitetet med stöd från
Folkuniversitetsföreningen. Varje tillfälle utgår från en forskares perspektiv men är
utformat för att öppna upp till samtal och delaktighet.
●
●
●
●

6 feb - Föreläsning på Biblioteket - Sverker Sörlin “Angår oss Antropocen människans tidsålder?”
20 feb - Föreläsning på Kolonin - Kajsa G Eriksson - Konst, klimat och hållbarhet
11 mars - Workshop på Musikhögskolan Ingesund – Möt Dr. Ahmad Sarmast &
Zohra Orchestra
21 maj - Föreläsning på café Nystuga - Carl Unander-Scharin - Den mänskliga
rösten i en teknologisk värld

Skallgång
Under våren 2018 sökte Kolonin projektmedel från Region Värmland för att skapa ett
nätverk mellan konstnärer och arrangörer inom samtidskonst i Värmland. Projektet är
avslutat men nätverket är livaktigt och under 2019 har Kolonin deltagit i träffar med bl.a
Innan luften går ur under deras residenskonstnärers besök under en middag och Kolonin
besökte också Hildelunds konstfestival där också Kolonins Sara Falkstad deltog som
poet.

Kolonin supportar litteraturfestival
Under våren 2019 kontaktade Yvonne Ihmels Sara Falkstad angående en feministisk
litteraturfestival på Mårbacka. Litteraturfestivalen på Mårbacka är en är en egen
fristående förening men samarbetar med Kolonin.

Samarbeten
Ett nytt samarbete som initierats under året är ett utställningsprojekt på Tickster samt ett
startat samarbete med flera företag kring projektet Arvika Ljus med bl.a LJ Fastigheter
och Ericsson fastigheter.
Under året har föreningen haft andra samarbeten med många andra kulturaktörer lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt. Bland våra samverkande kan, förutom enskilda
konstnärer och kulturarbetare, nämnas Konstfrämjandet Värmland, Arvika
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konsthantverk, Arvika bibliotek, Värmlands konstförening, Yvonne Ihmels tidskriften
Cora, Palladium bio, Kyrkeruds folkhögskola, Ställwerket, Studiefrämjandet Värmland,
Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Totalteatern, Värmlands filmfestival,
Koloni Gbg, Musikhögskolan Ingesund, Arvika konsthall, Rackstadmuseet och Arvika
kommun.
Med våra samverkande har vi genomfört arrangemang och utställningar, drivit projekt,
utbytt idéer kring nya samverkansområden och projekt för att främja konst- och
kulturlivet, mm.
Kolonin har haft ett antal besök från grupper från Kyrkeruds folkhögskola, Ingesunds
folkhögskola och Estetiska skolan i Arvika.
Kolonin har även under 2019 haft samarbete med Värmlands filmfestival, där Kolonin
ska försöka förvalta arbetet med festivalen och ta det vidare.

Marknadsföring och kommunikation
Våra arrangemang och utställningar har marknadsförts genom sociala medier, hemsida,
medlemsutskick och genom de stora privata, ideella och professionella nätverk som
styrelsemedlemmarna, de utställande konstnärerna och våra medlemmar besitter. Inför
våra arrangemang har vi även använt oss av Visit Arvikas evenemangskalender samt
affischerat på olika platser i och utanför kommunen. Lokal och regional press, radio och
TV har också visat ett stort intresse för Kolonins verksamhet under året, och Kolonins
facebooksida hade vid slutet av året nära 1100 följare.
Med våra medlemmar har styrelsen, förutom i samband med Kolonins olika
arrangemang, framför allt kommunicerat via regelbundet utskickade medlemsmail.
Medlemmar har också uppmanats att hålla koll på hemsida och facebooksida.

Medlemsantal
Den 31 december 2019 uppgick föreningens medlemsantal till 85 betalande
medlemmar.

