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Kultur Gävleborg 2018 

Bild från dansresidens på Erik-Andersgården i Söderala 



Vårt uppdrag i Kulturplanen 2016-2018 

• Stärka och utveckla kulturlivet i 

Gävleborg 

• Stärka och utveckla konstområdena 

dans, konst, film, hemslöjd, 

crossmedia, musik, litteratur och 

regional biblioteksverksamhet 

 



Kultur Gävleborgs uppdrag inom samverkansmodellen 2018 

• professionell teater-, dans- och musikverksamhet  

• regional museiverksamhet 

• regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

• konst- och kulturfrämjande verksamhet 

• regional enskild arkivverksamhet 

• filmkulturell verksamhet 

• hemslöjdsfrämjande verksamhet 

 



Mångfald av berättelser 
 

• Fördelning av projektstöd till kulturprojekt, kulturarrangemang, filmer och växthusprojekt  

• Orosmoln av obeskrivlig kraft – metodutveckling kring samtidskonst i glesbygd med 
finansiering från Kulturrådet 

• Europeiska kulturarvsåret 2018 - genomförande av projektet Kulturarvet - Nyckeln till framtiden 

• Brick City Battle– tävling i Gävle med dansare från hela världen 

• Stickstämma – nationellt symposium med kunskap och inspiration utifrån hälsingedräktströjor 

• Slöjdbio – årets arrangemang ägde rum i Ockelbo (tema: skrädderi) och Bergsjö (tema: yxa) 

• Imagine Musik Direkt, Systrarna, Exit Filmfestival och Skapa dans 

• Förmedlade och sålda dans- och musikföreställningar i hela länet 

• Marginalen – en konstutställning om arbete, identitet och levnadsvillkor 

• Deltagit i Pridefestivaler i länet med program om ung queer kortfilm 

• Vad är min röst värd? – filmprojekt om ungas tankar kring rösträtt och demokrati. I samarbete 
med Folkteatern Gävleborg. 
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Kultur för integration 

 

• Songlines Gävleborg – en brygga mellan unga på flykt och kulturlivet 

• Forskningsprojekt Nyanlända på bibliotek i samverkan med regionbibliotek i Mellansverige och 
Bibliotekshögskolan i Borås 

• Särskild utlysning av stöd och bidrag inom området Kultur för integration 

• Föreläsningsserie om identitet och kulturarv med Khazar Fatemi på skolor och bibliotek 

• Nya möten i kulturarvsmiljöer – t ex musik i Loos-gruvan, Brick City Battle 

• Brett och varierat utbud inom FolkmiX och offentliga konsertserier 

• Makerspaces och skaparbibblor på folkbiblioteken – nätverk och workshops 

• Finska språkpaket för de minsta barnen 

• Gåvoboken till alla nyfödda i Gävleborg – nu på fler språk 

• Workshop Future Aleppo om att bygga upp en virtuell stad i takt med att den verkliga förstörs 

 



 

 

Kultur för integration 

 

• Songlines Gävleborg – en brygga mellan unga på flykt och kulturlivet 

• Forskningsprojekt Nyanlända på bibliotek i samverkan med regionbibliotek i Mellansverige och 
Bibliotekshögskolan i Borås 

• Särskild utlysning av stöd och bidrag inom området Kultur för integration 

• Föreläsningsserie om identitet och kulturarv med Khazar Fatemi på skolor och bibliotek 

• Nya möten i kulturarvsmiljöer – t ex musik i Loos-gruvan, Brick City Battle 

• Brett och varierat utbud inom FolkmiX och offentliga konsertserier 

• Makerspaces och skaparbibblor på folkbiblioteken – nätverk och workshops 

• Finska språkpaket för de minsta barnen 

• Gåvoboken till alla nyfödda i Gävleborg – nu på fler språk 

• Workshop Future Aleppo om att bygga upp en virtuell stöd i takt med att den verkliga förstörs 

 



”Vi lär av varandra” 



Digitaliseringens möjligheter och utmaningar 
 

• StoryTech – nationell konferens och mötesplats om teknik och berättande 

• StoryTech Arena – utvecklingsprojekt med finansiering från Kulturrådet 

• Virtuellt VärldsaVR – Världsarvet Hälsingegårdar i VR 

• Konferens om medie- och informationskunnighet i Sandviken 

• Folkmusik 360 – delta i allspel via mobiltelefonen 

• Digitalt först – nationellt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal 

• Digitalisering av ansökningsprocess för stöd och bidrag 

• Förstudie med GSO och Folkteatern gällande digitala sändningar 

• Bygg ditt virtuella rum i VR – lovaktiviteter under sommar och höst 

• KOF-appen och podd – metod för att levandegöra konstsamlingen 

• ArtLab  
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Kultur, hälsa och livskvalitet 

 

• Samlat grepp kring små barns språkutveckling – Bokstart Gävleborg och Läs på recept - 
samverkan barnhälsovård, logopedi, bibliotek, förskolor och Högskolan i Gävle 

• Dansväskan - metod för äldre/dans för personer med funktionsnedsättning 

• År 2 för projektet Alla kan läsa – och hör sen! tillsammans med Uppsala, Dalarna och 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 

• Löpa linan ut! – metod för implementering av barnkonventionen på folkbibliotek 

• Genomförande av fortbildning inom Tillgänglig bio med Synskadades Riksförbund 

• Ta ton! - en metod kring barns röst och sång 

• Ett år från ett får – utställning om ull, hållbarhet och hemslöjd 

• Från rot till barr – utställning och workshops om granens möjligheter. Samarbete med 
Västerbergs folkhögskola. 
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Att överbrygga geografiska avstånd 

 

• Kultimera – en regional kulturgaranti för förskola och grundskola 

• Dialog med X-trafik om transport av skolelever till kultur 

• Regionalt kulturting i Ljusdal med temat kultur på landsbygd och barn och unga 

• Webbsändning av kulturfrukostar – HiG, Gävle kommun och Länsstyrelsen 

• Samverkansgruppen för barnkultur – regionala kulturaktörer och kommuner 

• Virtuellt VärldsaVR – invigning av VR-rum på Länsmuseet och turné på folkbiblioteken i länet 

• Öppet på världsarvsgårdarna under Kulturarvsdagarna 

• Utbud för barn och unga inom scenkonst – professionell kultur på turné 

• Videogud – videokonst i offentlig miljö på olika platser i länet 

• Slöjdhandledarutbildning – samarbete med Västerbergs folkhögskola 

• Streamad film på bibliotek – gemensamt projekt inom HelGe-biblioteken 

• Vidareutveckling av HelGe-samarbetet tillsammans med folkbiblioteken  
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Konserter, föreställningar,  
repetitioner, workshops mm per kommun 2018 . 

 
Totalt 386 (varav 18 utanför länet) 

Statistik Musik 2018 

• Driver två ungdomsorkestrar (GUBB och GUF) 

• Arbetar med lokala arrangörer 

• Kammarserien 

• Jazzserien 

• FolkMix 

• ”Musiksoppan” 

• PopQuiz 

• Skolkonserter  

• Projektet Systrarna – unga tjejer 

• Projektet Songlines – integration 

• Imagine – musiktävling unga 

• Stöd till festivaler och större arrangemang 

 



Föreställningar, repetitioner, workshops mm per 
kommun 2018 . 

 
Totalt 86  

Statistik Dans 2018 1 
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• Skolföreställningar 

• Danssommarjobb 

• Residens 

• Brick City Battle 

• Övriga arrangemang och aktiviteter 



Kulturella och kreativa näringar 
 

• Projektet Kulturarvet – nyckeln till framtiden 2017-2019 via 1:1 medel 

• Forum Konst – branschträff inom samtidskonst i Ljusne 

• Den kollektiva hjärnan – en nätverksträff för samtidskonst i Sandviken 

• Crowdculture – en plattform för finansiering av kulturprojekt 

• Publikundersökning inom musik tillsammans med arrangörsföreningarna 

• Talangutveckling inom film och musik – Systrarna, GUF, GUBB, GävleDala Skrivarderby 

• Litteratur som nytt verksamhetsområde – infrastruktur, kompetensutveckling, mötesplatser 

• Gränslöst smide – nätverk för smeder i Gävleborg, Uppsala och Dalarna 

• 7 kg järn – interregionalt projekt med stöd från Kulturrådet 

• Nätverksträffar med kulturaktörer och föreningsliv, t ex biografnätverk, filmare 
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”Det finns ett tydligt behov av en regional strategi 

och stark infrastruktur för litteratur. De offentliga 

arenorna är få men engagemanget för 

konstformen är stort med bland annat starka 

initiativ kopplade till lokala författare och 

författarskap” (ur Konsten att synliggöra litteraturen, 2018) 

 
 



Läsfrämjande 

 

• Alla kan läsa och hör sen! – interregionalt projekt om tillgängliga medier på folkbibliotek 

• Bokstart Gävleborg – år 2 av treårigt projekt med fokus på de minsta barnen i samverkan 
med barnhälsovård, logopedi, bibliotek, förskola och högskola 

• Läs på recept – uppstart av forskningsprojekt inom logopedi och bibliotek 

• Se en bok! – pedagogisk handledning och fördjupning i bilderböcker och bildpedagogik 

• 50-listan – ”böckerna du inte får missa innan du fyller 6 år”  

• Uppstart för verksamhetsområdet litteratur som konstform i Gävleborg 

• Interregionalt och nordisk samverkan med Ordkonst i Finland 

• Finska språkpaket för de minsta barnen – i samverkan med folkbiblioteken 

• Gåvobok till alla nyfödda barn i Gävleborg – i samverkan med folkbibliotek och BVC 

• Sommarboken – studiedag för barnbibliotekarier för att stimulera till läsning under lovet 
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Bokstart Gävleborg - en bra 
språkstart i livet 
De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet. Det 

är dags att löpa linan ut och ge alla små barn möjlighet att utveckla sitt språk 

vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet 

till kunskapsinhämtning. 
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Typ av bidrag 

 

Antal sökande 

 

Antal beviljade bidrag 

 

Genomsnittligt värde 

 

Medianvärde 

Stöd till kulturarrangemang 29 10 28 250 kr 25 000 kr 

Projektstöd till kulturverksamhet  

6 

 

5 

 

23 000 kr 

 

15 000 kr 

Talangutvecklingsstöd (film) 10 5 26 530 kr 30 000 kr 

Toppstöd (film) 2 1 50 000 kr 50 000 kr 

Växthusstöd 2 2 10 000 kr 10 000 kr 

Fördelade stöd och bidrag 2018 



Område Antal sökta 

bidrag 

Antal beviljade 

bidrag 

Bollnäs 12 8 

Gävle 14 13 

Hofors 2 1 

Hudiksvall 7 5 

Ljusdal 3 2 

Nordanstig 2 2 

Ockelbo 4 4 

Ovanåker 1 1 

Sandviken 8 5 

Söderhamn 3 1 

Länet 11 10 

Bidragsgivning 2018 
Kulturarrangemang, kulturprojekt, filmstöd:  

• 67 bidragsansökningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

I underlaget ingår 2018 års särskilda bidrag  

till integration. (pågått 2015-2018) 



Ett urval av utvecklingsarbete & på gång 2019 
• Framtagande av en ny regional biblioteksplan 2020-2021 

• Imagine riksfinal i Gävle 2019 och 2020 

• Utdelning av det första residensstipendiet inom Världsarvet Hälsingegårdar 

• Regionalt kulturting på temat nationella minoriteter i september i Hofors  

• Den första kunskapsdagen för Världsarvet Hälsingegårdar genomförs 

• Kultur och hälsa – ett utvecklingsområde 

• Regional samtalsserie om samtidskonst 

• Finnskogen – interregionalt projekt med residens 

• Hemslöjd och affärsutveckling – en förstudie om slöjdares villkor 

• Vidareutveckling av Streamad film på bibliotek – kvalitetsfilm i hela länet med HelGe-biblioteken 

• Implementering av FNs konvention om barnets rätt – strategiskt stöd till kommuner 

• Att leda digital transformation – ledarskapsspår inom Digitalt först 

• Forum Musik – mötesplats för branschen 

• …och mycket mer! 



www.regiongavleborg.se/kultur 

www.facebook.com/kulturgavleborg  

www.instagram.com/kulturgavleborg  


