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Medlemmar:

Jenny Gulstad, initiativtagare till och projektambassadör tillsammans
med Gunilla Gustavsson,
konstnärlig ledare på
Kulturrummet aniAra.
Foto: Nayana Gulstad

” Vem har rätt att kalla
sig för konstnär?”
ABF i Örebro län, Stiftelsen Activa i Örebro län, samt Kulturrummet Aniara i
Hallsberg har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att driva ett
3-årigt landsomfattande projekt, ”Vem har rätt att kalla sig för konstnär?”
Idén kläcktes av Jenny Gulstad, en ung kvinna med Aspergers Syndrom,
som anser att personer med olika funktionsnedsättningar, eller snarare olika
funktionsförutsättningar, förbises i det offentliga rummet då det gäller att bli
betraktad som konstnär eller kulturskapare och därmed utesluts från
möjligheten att på allvar bidra till kulturlivet i samhället.
Projektet startade i september 2016 och
till dags dato har tre personer och den
fjärde på gång, anställts ur målgruppen
för att bilda nätverk tillsammans med
funktionsnedsatta kulturskapare i de tre
andra kommuner/regioner, Skellefteå,
Botkyrka, Karlstad och Ängelholm,
utöver Örebro län, där utgångspunkten
är Hallsbergs kommun.

Regionbiblioteket
i Örebro län

Skaparvecka till våren
–Sedan starten, har jag, tillsammans med
projektledaren John Hayes jr, besökt tre
av de fyra regionerna och prata med berörda och den fjärde ska jag besöka i dagarna, berättar en av projektadministratö-

rerna, Peter Franzén – ABF Örebro län. todiken som metod blir deltagarna fullt
Han berättar vidare att man planerar ut delaktiga i projektet, vilket ger
för en skaparvecka i Hallsberg under möjlighet till att kulturevenemangen
våren, där deltagare och mentorer från och föreläsningarna, tillika erfarenheter
samtliga regioner samlas och utbyter och kompetens från de fem regionerna
kunskaper och erfarenheter.
får nationell spridning.
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som används under projektet
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Södra Närkes kunskaps-och kulturpärla
vid Vätterns/Alsens strand

Under hösten har invigningarna av den
12000 kvm stora anläggningen duggat tätt.
Nu finns där konsthall, bibliotek, biograf/
konsertlokal, turistbyrå, mat-och danslokal,
högstadieskola och en mängd övriga
utrymmen till allmänhetens förfogande.
Hösten 2014 startade byggnationen med
pålningen på den strandnära tomten och
lagom till skolstarten i höstas kunde
högstadieelever från hela kommunen

flytta in i sina nya lokaler. Så fina att
man från början påbjudit strump-eller
toffelbeklädda fötter inomhus.
Matsalen är nu gemensam för såväl
eleverna som kommunens pensionärer
och en cafeteria finns dessutom att tillgå.
En mängd evenemang har redan ägt rum
i huset och den stora salongen med över
500 sittplatser välkomnar alla, såväl askersundare som övriga, till diverse
upplevelser med hjälp av den senaste
tekniken beträffande både ljud och bild.
Sydnärkes nyaste kunskaps-och kulturmetropol - Sjöängen – alldeles intill
upprustat och utvidgat Resecentrum.

Välkommen till Sverige!

En informationsfilm om lagar och regler,
rättigheter och skyldigheter i Sverige
För beställning av studiematerial + film

Se en trailer för filmen på
ABF Örebro läns
Youtube-kanal: https://
youtu.be/Zp_c9XAJYgk

(som DVD eller nedladdningsbar fil):
mikael.runesson@abf.se 070-683 54 19
Pris för studiematerial + film:
2000 kr inkl. moms
Pris för abf-avdelningar:
200 kr inkl. moms
Pris för studiematerial + film samt
Föredrag av regissören Noor Aalqaisi, abf:
3500 kr plus resekostnad.

Vi önskar er alla
en God Jul, Gott Nytt År
& en riktigt härlig vinter!

SAXAT FRÅN SV:S HEMSIDA

Nytt samarbete
med mångkulturell förening
Föreningen Damas startade i
Karlskoga under 2015. Då var
föreningens medlemmar
mestadels från Syrien, men
under åren har föreningen vuxit
sig större och innehåller idag
människor från flera olika
kulturer som kommit till
Sverige. Nu har de inlett ett
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Föreningen arbetar idag med bland
annat modersmålsundervisning, svenskundervisning, föreläsningar och mötesplatser för integration. Föreningen vill
skapa en gemenskap oavsett vilken religion eller nationalitet och lära sig tillsammans. Vi är mycket glada över att de nu
samarbetar med oss och vi ser fram emot
att stötta föreningen i deras i deras fortsatta utveckling och arbete.
SV skapar förutsättningar för föreningar att starta och växa. Genom stöttning
med kontakter, nätverk, marknadsföring
och erfarenhet tar vi föreningen till en
ny nivå.
Har du en förening som behöver en
skjuts i rätt riktning? Tveka då inte att
höra av dig till oss!
http://www.sv.se/avdelningar/sv-orebrolan/om-sv-orebro/nyhetslista-test/nyttsamarbete-med-mangkulturell-forening/

Gymnasiekompetens på
teckenspråk?
Fellingsbro folkhögskola inbjuder till
Allmän kurs på teckenspråk för att bli
klar med gymnasiekompetensen, våren
2017, med start i januari.
Erbjudandet gäller redan teckenspråkskunniga och utlovar hög lärartäthet och möjlighet att lära språket på
amerikanska.
Kursen är på heltid och kan läsas
under 1-3 år efter behov och framtidsplaner. Inga prov och inga läxor och alla
lektioner leds av lärare på plats.
Inträdeskrav är 18 år och teckenspråkskunnig. Och målgruppen är de
som vill läsa klart behörighet från grundskola/specialskola eller gymnasiet.
Sista ansökningsdag är 16 december.
Blankett och mer information finns på
www.fellingsbro.fhsk.se

