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Aktivitetsplan kulturplan Sörmland 2019
Inom ramen för Kulturplan Sörmland 2019-2022, så preciserar de regionala verksamheterna
varje år de aktiviteter och särskilda insatser som planeras arbetas med under 2019. Det görs i
denna aktivitetsplan. En del är sådant som fortsätter sedan tidigare, kommer att påbörjas,
annat genomförs och/eller avslutas. Målet är att under kulturplaneperioden arbeta med
samtliga prioriteringar, nationella kulturpolitiska mål och utvecklingsområden för att
framöver nå målbilden för Sörmlands kulturliv. För att se bakgrunden till dessa aktiviteter,
relatera till kulturplan Sörmland 2019-2022.
Eventuella revideringar, omprioriteringar, tillägg eller andra förändringar i kulturplanen
kommer att redovisas årligen, inte i form av en ny kulturplan, utan i samband med att en
aktivitetsplan redovisas för det kommande året, som tillägg och utveckling av den befintliga
planen. Den regionala verksamheten förväntas komma att påverkas av regionbildningen i
länet, av samhällets utveckling och förändringar, samt av behov som uppkommer i dialoger,
samverkan och samråd löpande under planperioden. Detta redovisas årligen.
Mikael Palo
Kultur- & utbildningschef, landstinget/Region Sörmland

Professionell teater, dans- och
musikverksamhet
Scenkonst Sörmland Musik, Dans, Teater







Undersöka möjligheten till en regional kulturkonsulentfunktion.
Delta i internationellt scenkonstnätverk för verksamhetsutveckling.
Fortsätta delta i olika nationella nätverk för verksamhetsutveckling.
Söka nya arenor med målet att tillgängliggöra scenkonst för fler.
Delta med seminarier och sceniska inslag i konventet Folk & Kultur för att främja
reflektion och inspirera till debatt.
Arbeta med mångfald, HBTQ+, genus och jämställdhet för att säkerställa inkludering
och representation.

Sörmlandsmodellen





Fortsätta den nära dialogen med lokala och regionala arrangörer i syfte att uppmuntra
nya samt stärka befintliga nätverk.
Med olika metoder och arbetssätt öka dialog och inflytande för elever i
Sörmlandsmodellen.
Säkra skolutbudets kvalitet och mottagande genom dialog med skolan.
Skapa ett KulturCrew med start i Strängnäs kommun.
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Musik














Bjuda in unga musikskapare i åldern 13-21 år till utveckling, delaktighet och nätverk
genom Imagine Sörmland samt deltagande i musiktävlingen Imagine Sweden.
Samarbeta med Vårdförbund Sörmland kring ett musik- och dansresidens för
ungdomar i drogberoendebehandling.
Ge unga talanger utrymme i serien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, som
obehindrat arbetar över kultur- och genregränser med kvalitativt innehåll, uttryck och
form.
Beställa två kammarmusikaliska verk inom Musik på Sörmländska Slott och
Herresäten.
Producera två urpremiärer baserade på fördjupade samarbeten mellan koreograf och
kompositör.
Presentera ett genrebrett musikutbud med perspektiv på och representation från
nationella minoriteter, etniska minoriteter samt utomeuropeiska musiktraditioner.
Bibehålla upparbetad kvantitet och kvalitet inom Musik i vård och äldreomsorg.
Genomföra kompetensutveckling för professionella musiker boende i Sörmland.
Påbörja kartläggning av i regionen professionellt verksamma musiker i syfte att skapa
en plattform för konstnärlig samverkan och utbyte.
Samarbeta med Sörmlands finska förvaltningsområden för att på olika sätt belysa den
sverigefinska minoritetskulturen.
Fortsätta delta i olika nationella nätverk för verksamhetsutveckling.
Delta med seminarier och andra kultur inslag i konventet Folk & Kultur för att främja
reflektion och inspirera till debatt.
Arbeta med mångfald, HBTQ+, genus och jämställdhet för att säkerställa inkludering
och representation.

Dans










Fortsätta kartläggning av i regionen professionellt verksamma dansare och
danspedagoger för att inventera gemensamma behov och möjligheter till samverkan.
Producera och turnera ett mindre verk (spelyta och antal medverkande) för scen, av
dansaren Niklas Valenti och singer-songwritern Johanna Brun, båda boende i
Sörmland. Tematik och tilltal väljs utifrån ett tydligt sörmländskt perspektiv.
Producera ett större verk (spelyta och antal medverkande) för scen, av koreografen
Jannine Rivel, boende i Sörmland, och musikern/kompositören Xenia Kriisin
(Göteborg). Ensemble väljs utifrån behovet av brett perspektiv. Verket kommer vara
publik-interaktivt och temat är de fem sinnena.
Genomföra minst två communitydansprojekt. Ett av dem kommer att göras i
samarbete med Oxelösunds kommun, kring Skulpturparksprojektet.
Omvärldsbevaka och verka som tipscentral för länets samordnare för Skapande skola
när det gäller konstområdet dans.
Sammankalla till och hålla i minst två dialogmöten med regionens kulturskolechefer
och regionens kommunala kultursamordnare, kring gemensamma intressen.
Samarbeta med kommunala kultursamordnare kring dansgästspel vid festivaler eller
liknande tillfällen.
Göra research och förberedelser inför kommande års produktioner tillsammans med
kommunernas kultursamordnare, landsbygdsutvecklare och stadsplanerare (eller
liknande funktioner).
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Teater









Producera en sommarproduktion Ett dockhem på Nynäs Slott med tillhörande turné i
länet under september/oktober.
Arrangera föreläsningar och/eller samtal kring temat jämställdhet i samband med
produktionen Ett dockhem.
Samarbeta med Riksteatern Sörmland kring turné av Ett dockhem hösten 2019.
Turnera i länet som en av skolutbudet med föreställningen Välkomna till
Skamcermonin 2018 som har samproducerats av Scenkonst Sörmland och Unga Klara.
Delta i Folk och Kultur med föreställningen Välkomna till Skamcermonin 2018.
Fortsätta samarbetet med Unga Klara. De båda organisationerna planerar ett
erfarenhetsutbyte och gemensamma kompetensutvecklingsdagar som en del av det
treåriga utvecklingsprojekt som 2019 går in på sitt sista år.
Stärka interkulturellt arbete och perspektiv genom samarbetet med Unga Klara. Göra
en analys av teaterns möjligheter och utmaningar framöver.
Utveckla publikarbetet och arrangörsnätverket för teatern.

Film










Söka nya arenor med målet att tillgängliggöra filmkultur för fler.
I dialog stötta och utveckla länets biografstruktur.
Fortsätta arrangera festivaler för film skapad i länet (Tigerfestivalen, Frame,
Noomaraton).
Fortsätta hitta samarbetet med kommuner och föreningar för att skapa unika
filmfestivaler (KomÅse, BarnFilmDagen).
Med olika metoder säkerställa ett fortsatt kvalitativt skolbioutbud för fler barn och
unga i länet.
Fortsätta utveckla filmpedagogiska nätverk för att erbjuda möjlighet till eget skapande
oavsett ålder.
Bjuda in pedagoger till kompetenshöjande kurser för ökad filmkunnighet.
I ett fortsatt interregionalt arbete erbjuda filmskapare olika talangprogram.
I dialog med länets yrkesverksamma filmarbetare ge de stöd som regionen har
möjlighet till.

Regional museiverksamhet
Sörmlands museum




Fortsättning av projekt kring migration med utställning (även som
vandringsutställning), programverksamhet och pedagogik samt bok om sörmländskt
flyktingmottagande under olika tider.
Programverksamhet och pedagogik i anslutning till utställning om funktionsnedsattas
historia.
Programverksamhet, utställningar och pedagogik i anslutning till projekt om materiellt
kulturarv.
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Fortsatt insamling, programverksamhet och pedagogik kring barns villkor och historia
i anslutning till utställning (som också går på vandring).
Fortsatt utveckling av Berättande magasin inklusive pedagogik och program
Arbeta med förutsättningar för ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland i hela länet.
Utomhusutställningen Bilder som berättar i hela länet i samarbete med kommunarkiv
m fl.
Vidareutveckling av utställning, inklusive vandring och program kring psykisk ohälsa
Genomföra projekt om hemarbete och arbetsfördelning, genus och makt.
Genomföra program- och utställningsverksamhet i det nya huset samt varierad
pedagogik.
Utveckla programverksamhet kring mathantverk.
Vidareutveckla museibutiken och dess idé om nyproduktion med inspiration från
samlingarna.
Vidareutveckling av museets hemsida som arena samt utnyttjandet av sociala medier.
Planera projekt kring historieanvändning, källkritik, fake-news etc.
Fördjupat samarbete med Stockholms universitet i projektet Sverige snart.
Genomföra språkpolicy med verksamhet och information på olika språk inklusive
syntolkning etc.
Historien i Sörmland utvecklas med program, pedagogik och eventuellt fler platser.
Utökad kurs- och programverksamhet kring kulturmiljöer och byggnadsvård.
Planering av projekt kring världshistoria samt konst och slöjd från hela världen.
Genomföra/arrangera/curera utställningar på Nynäs och Nyköpings hus
Planering av ett eventuellt projekt kring arbete och arbetsliv.

Svenskt barnbildarkiv (SBBA)











Genomföra en utställning i länet med tematisk inriktning.
Genomföra en utställning i samarbete med Eskilskällan i samband med Arkivens dag i
november 2019.
Genomföra? Utställning i Eskilstuna på Eskilstuna konstmuseum.
Fortsatt arbete med att marknadsföra vandringsutställningen/filmen Oroliga tider så
att fler bokar och visar den.
Presentera SBBA:s verksamhet på platser där det går att nå potentiella arkivanvändare
och forskare. En presentation på universitet eller högskola med inriktning barns
bildskapande och/eller barnkultur. En presentation på kulturinstitution i länet.
SBBA ska finnas med vid eventet Folk och Kultur 2019.
Undersöka utställningsmöjligheter i länet inför 2020 utifrån resultatet av tematisk
insamling 2019.
Genomföra en riktad, tematisk insamling, där barn deltar i utformningen av det som
ska samlas in. Ett tema samt en geografisk plats i Sörmland väljs för insamlingen.
Arbetet genomförs av en barngrupp, som tillsammans med SBBA, kommer att
undersöka ett bestämt mål och beskriva det de observerar i ord och bild. Resultatet av
arbetet bevaras hos SBBA, som också undersöker om det är möjligt att visa det
insamlade i en utställning 2020.
Upprätta eller söka tillträde i befintligt nätverk för institutioner, organisationer eller
personer som arbetar med barns bildskapande och/eller barnkultur. Fokus på
internationella och nordiska nätverk.
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Fortsatt dialog med Forum för levande historia om samarbetsmöjligheter kring privat
barnbildsamling om förintelsen.
Undersöka olika alternativ för registrerings- och bevarandesystem.
Registrera samlingar. Under 2019 ska två samlingar nyregistrerade i alla steg, samt
digitaliseras.
Migrera bildfiler från dvd till server. Färdigt under 2019.

Bild och form
Konstenheten Sörmlands museum
















Utställning med Lenke Rothman samt program och pedagogik i anslutning till
utställningen.
Tillsammans med Ebelingmuseet produceras en Syriansk utställning som först visas i
Torshälla på våren och sedan på Sörmlands museum under hösten 2019. För
utställningen anlitas curatorn Abir Boukhari.
Under året kommer Konstenheten jobba för att sprida kunskap om Kurioso för att
inspirera fler aktörer att delta under 2020.
Illustratören och författaren Sara Lundberg, och husen från Min väg är krokig i
projektet Kurioso, visas från mitten av januari till mitten på april i museet. Det är
framförallt ett samarbete mellan de deltagande barnen och Sara. Hon gett barnen i
uppdrag att måla varsitt hus. De husen har hon sedan använt för att bygga upp sin
installation.
I samarbete med Nyköpings konstförening visas Elisabeth Frieberg hösten 2019 i
museet.
I utställningarna En perfekt människa och Vara barn bidrar två samtidskonstnärer
med sina historier.
För tredje gången arrangeras ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland i hela länet.
Enligt särskild samverkanöverenskommelse med kommunerna Strängnäs,
Katrineholm, Oxelösund och Vingåker genomförs Graffittiturné Sörmland 2019:
grupputställning inom samtidskonstuppdragets Streetart-del för att stödja graffiti som
konstområde.
För 8:e året är Sörmland samarrangör av Konstdygnet. Ett arrangemang som är ett
interregionalt projekt tillsammans med Västmanland, Örebro och Uppsala. Dygnet
skiftar värd varje år och nästa år är det Uppsalas tur. Konstdygnet har blivit en
nationell samlingspunkt för flera olika konstaktörer. Både att kunna nätverka och
inhämta ny kunskap och inspiration.
I samarbete med Statens konstråd genomförs ett par workshops i länet som
framförallt riktas till politiker och tjänstemän för att lyfta kunskapen om
samtidskonst, och se över möjligheterna att använda samtidskonsten på olika sätt
inom olika områden.
Konstenheten kommer vara med och utveckla museets pedagogiska verkstäder, och
bygga upp programverksamhet framförallt i huset men även ute i länet.

6
Kulturplan Sörmland 2019-2022, aktivitetsplan för 2019



Tillsammans med regionens konstnärer är Konstenheten med och arrangerar möten
där konstnärerna kan träffas och utbyta erfarenheter, hitta samarbetsformer och skapa
nya kontakter.
Konstpodden sjösätts under året. Podden är ytterligare en kanal för att sprida
kunskapen om konst. Den når ut till de som inte alltid har möjlighet att komma på
föreläsningar eller andra möten, och ska finnas tillgänglig när du själv vill lyssna.
Podden ska innehålla intervjuer av olika aktörer på konstscenen både regionala och
nationella. Det ska finnas rapporter från olika konst arrangemang men även
fördjupande samtal om aktuella ämnen inom konstområdet med intressanta gäster
inom det ämnet.

Regional arkivverksamhet
Arkiv Sörmland
Arkivpedagogik är ett sätt att göra arkivet känt i Sörmlands län.








Med utgångspunkt i förstudien 2016 (utvecklingsprojekt finansierat av Landstinget
Sörmland), arbeta vidare tillsammans med länets kommunarkivarier för att utveckla en
arkivpedagogisk resurs.
Ta del av och studera redan etablerad arkivpedagogisk verksamhet i landet (speciellt
studera Föreningsarkivet i Jämtlands läns och Arkiv Gävleborg).
Arbeta med referensgrupp av lärare (finns redan etablerad).
Samverka med Mälardalens högskola, lärarutbildning.
Göra arkivhandlingar digitalt tillgängliga, digitalisera bilder och texter.
Samverka med andra minnesinstitutioner.
Utarbeta en digital arkivpedagogisk plattform.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Hemslöjdsfrämjande enheten Sörmlands museum





Genomföra projektet Att synliggöra det osynliga -visa tre utställningar under året, en
om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk, en om korg och förgängligt
material samt en om återbruksslöjd samt planera en utställning om textil. Vidare ha
relevant programverksamhet i samband med utställningarna, undersöka och utveckla
digitala visualiseringstekniker för förmedling av slöjdkunskap samt anordna en
nationell konferens om immateriellt kulturarv.
Kursverksamhet – Bedriva och utveckla kursverksamhet i olika slöjdtekniker.
Hållbart hemma, en utställning vid Nynäs slott om hur traditionell slöjd- och
hantverkskunskap kan bidra till en hållbarare värld. Undersöka möjligheterna att under
hösten omvandla den till en vandringsutställning.
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Textil- och täljakademierna -Återkommande fördjupande träffar och workshops för de
som har en viss slöjdvana.
Delta i konventet Folk och Kultur med diverse programverksamhet.
Fortsatt arbete med folkdräktbeskrivningar och folkdräktsrådgivning.
Arbeta med slöjdprogram och pedagogik riktade speciellt till barn och unga.
Exempelvis skolprogram, slöjd- och fritidsklubbar, slöjdkollo, helg- och lovprogram
och familjeprogram. Dessa bedrivs i det nya museet och runt om i länet.
Bedriva lärarfortbildningar.
Fritidsklubben – återkommande skapande aktiviteter för barn mellan 10 och 13 år.
Programutveckling i museets pedagogiska slöjdverkstäder samt arbeta med
tillgängligheten i programutbudet.
Fortsätta samverkan inom fyrlänssamarbetet med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
Bjuda in yrkesverksamma slöjdare och hantverkare till återkommande
kompetensutvecklande träffar både praktiska och mer teoretiska.
Arbeta med en träd- och virkesstig vid Nynäs slott.
Arbeta med en programserie på temat hållbar utveckling.

Regional biblioteksverksamhet
Biblioteksutveckling Sörmland











Stärka bibliotekens arbete för och med nationella minoriteter genom att starta ett nytt
läsfrämjande projekt.
Följa upp och revidera strategi för mediesamverkan mellan sörmländska folkbibliotek
med fokus på prioriterade grupper.
Fördjupa arbetet inom projektet Språk, makt och skapande genom forskningscirklar
och skaparboxar samt fokus på mindre bibliotek.
Följa upp rapporten om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland.
Bidra till tillgänglig biblioteksverksamhet med fokus på uppsökande verksamhet och
Boken kommer-verksamhet till äldre.
Undersöka verktyg för att mäta och följa upp biblioteksverksamhet och
biblioteksplaner utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Publicera och sprida en strategisk modell för implementering av barnkonventionen
med målgrupp chefer.
Förankra och påbörja implementering av barnkonventionen i Sörmland, bland annat
genom en skrift
Utforska fler former för delat lärande mellan bibliotek och ordkonstverksamhet i
Sverige och Finland kring språk-, läs- och skrivfrämjande verksamhet.
Fortsätta arbetet med regeringens satsning Digitalt först genom fortbildning av
bibliotekschefer och medarbetare med målet att öka medie- och
informationskunnigheten i Sörmland.
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Läsfrämjande
Biblioteksutveckling Sörmland




Stärka läsombudsverksamheten i Sörmland genom inspirationsdagar och dialog.
Stärka samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och andra professioner som
arbetar för små barns språkutveckling.
Bidra till ökad folkhälsa genom fortsatt arbete med Bokrecept och landstingets
gåvobok till barn i Sörmland genom inspirationsdagar.

Litteraturfrämjande
Biblioteksutveckling Sörmland







Främja ungas skrivande genom att skapa en länsantologi och via genomförda
kompetensutvecklingsinsatser öka antalet litterära aktiviteter för barn och unga i länet.
Arbetet sker inom projektet Sörmland berättar.
Undersöka nya former för stöd till regional litteraturutveckling.
Synliggöra mångfalden av regionalt litterärt verksamma professionella och genom
fortsatt samarbete med Sveriges Radio och Litterära språk-vänner som ökar utbytet
mellan författare med olika språk i länet. Arbetet sker inom projektet Sörmland
berättar.
Publicera en finsk-svensk barnbok baserad på berättelser från Sörmland. Arbetet sker
inom projektet Sörmland berättar.
Påbörja en utredning kring inrättande av en funktion som litteraturutvecklare för att
stärka litteraturen som konstform.

Unga kulturyttringar
 Tillsammans med Länskonsten Sörmlands museum, landstingets
främjandeverksamheter, folkbildningen, regional utveckling och andra för området
viktiga aktörer arbeta fram metod, upplägg och genomförande. Arrangera ett
kompetensutvecklingstillfälle av testkaraktär: gränsöverskridande möten mellan
datorspelsutvecklare och professionella konstnärer inom samtliga discipliner.
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Gemensamma utvecklingsområden
Nationella minoriteter 2019-2022





Under den kommande perioden behöver regionen i samråd med företrädare för de
nationella minoriteterna stärka samrådsstrukturen och utforma långsiktiga insatser.
Under perioden behöver en gemensam plattform som utgår från delaktighet med de
nationella minoriteterna formas.
För den kommande kulturplaneperioden ska de regionala kulturverksamheterna
inkludera ett arbete med och för de nationella minoriteterna, med särskild tyngdpunkt
på de som har företrädare i länet, sverigefinnar och romer.
Under perioden behöver fortbildningsinsatser genomföras för att öka kunskapen när
det gäller nationella minoriteter och för att därmed motverka diskriminering. Regionen
ska därför medverka i att en utbildningsinsats genomförs i samband med Folk och
Kultur i februari 2019.

Andra gemensamma utvecklings- och
bevakningsområden



Arbeta med att säkerställe att HBTQ+ -relaterade frågor implementeras i arbetssätt och
att kunskapsnivån höjs om förutsättningar och villkor inom området.
Fortsatt engagera de regionala verksamheterna i Folk och Kultur, i syfte att medverka,
synliggöra och sprida kunskap, erfarenheter och lärdom, samt ta del av andras
erfarenheter och lärdomar.

Regional utveckling







Utbildningsinsats kring gränssnittet kultur och näringsliv.
Etablera ”värdemetoden” som ett verktyg för bland annat KKN-verksamheter.
Ta fram arbetssätt för kulturverksamheterna att samverka och samarbeta med
tvärsektoriella områden utanför kulturpolitiken.
Initiera ett arbete kring att etablera infrastrukturer för kulturskapare i länet, att leva, bo
och arbeta i
Särskilt arbeta med kulturområdenas betydelse för besöksnäringen i Sörmland
Inom ramen för Region Sörmlands utvecklingsarbete lyfta frågor kring kulturens
betydelse för hälsa och livskvalitet, bland annat med utgångspunkt i den kartläggning
som Statens Kulturråd genomfört, för att i möjliggöra en samverkan med hälso- och
sjukvården i Sörmland för att ta fram gemensamma förhållning- och arbetssätt.

