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Tjänsteutlåtande
Datum 2015-11-19
Diarienummer KUN 5-2015

Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur
Handläggare: Ylva Gustafsson
Telefon: 010-441 33 13
E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Till kulturnämnden

Utvecklingsprojekt 2015 – hösten

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar följande:
1. Ansökningar om stöd till utvecklingsprojekt beviljas enligt förslag från
koncernavdelning kulturs.
2. Medlen tas från budgetpost Utvecklingsprojekt 2016.

Sammanfattning av ärendet
I höstens omgång av utvecklingsprojekt har 120 ansökningar inkommit, varav sex
festivalansökningar överförts till utvecklingsprojekten från vårens ansökningar om
kulturstrategiskt utvecklingsstöd. I omgången kom 22 ansökningar (18 procent) från nya
aktörer. Fem av dessa föreslås stöd.
Under 2015 har rutinerna för projektberedning setts över och förbättrats. Kulturchefen har
utsett en konstnärlig referensgrupp som särskilt bedömer de konstnärliga kvaliteterna i
produktionerna. Referensgruppen utses efter förslag från de fyra centrumbildningarna
Danscentrum Väst, KC Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst. Årets
referensgrupp består av Lisa Nowotny (teater), Liz Sharr (bildkonst), Harald Tjelle (dans)
och Ebba Westerberg (musik).

Fördjupad beskrivning av ärendet
Budget 2016: 18 715 tkr
Antal ansökningar: 120 (inklusive sex festivalansökningar från KSU-omgången)
Antal ansökningar på förslag för stöd: 65 stycken (54 procent)
Summa på förslag att dela ut i projektomgången: 9 955 tkr

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Rosenlundspl 2,
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
ylva.l.gustafsson@vgregion.se
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Beredning

Under 2015 har Koncernavdelning kultur genomfört ett utvecklingsarbete kring
handläggningen, såväl kvalitativt som administrativt. Tydliga rutiner för handläggning har
tagits fram tillsammans med en ny databas där handläggaren stämmer av samtliga kriterier
från kulturplan och VG2020. Grunden för avslag och tillslag ska tydligt hänvisa till
kriterierna. Antalet handläggare har också koncentrerats till fem (tidigare tio). Det innebär
att handläggarna turas om.
För att bredda kompetensen i bedömningen av de konstnärliga aspekterna har kulturchefen
utsett en konstnärlig referensgrupp som särskilt bedömer de konstnärliga kvaliteterna i
produktionerna. Referensgruppen utses efter förslag från de fyra centrumbildningarna
Danscentrum Väst, KC Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst. Årets
referensgrupp består av Lisa Nowotny (teater), Liz Sharr (bildkonst), Harald Tjelle (dans)
och Ebba Westerberg (musik) och sitter på ett år i taget.

Ansökningarna – tendenser och utblickar

Antalet projektansökningar brukar ligga runt 140 per omgång, så 120 ansökningar är något
lägre än genomsnittet. Den totala andelen sökta medel uppgår till knappt 35 miljoner kronor
vilket är i enlighet med tidigare år. Medelvärdet för ansökningarna är knappt 300 000
kronor/ansökan. Antalet nya aktörer som söker stöd uppgår till 22 procent. Bland de nya
aktörer som föreslås stöd märks Operabyrån (feministisk barockmusikfestival, Göteborg),
Västra Götalands dövas länsförbund (Dövas dag, Göteborg), Under produktion (Min dag i
dag, Västra Götaland) och TV Fyrstads vänner (Månadens konstnär, Fyrstad).
Flera av ansökningarna som föreslås stöd handlar om att skapa förutsättningar för ungdomar
och unga vuxna att själva arrangera och utöva kultur. Ett exempel är We Are Kultur som är
ett samarbete mellan Tibro, Mariestad, Skövde och Karlsborg där unga mellan 13-25 år får
möjlighet till olika kulturella aktiviteter och en så kallad snabb slant (”snabba cash”) – ett
projekt som tidigare fått stöd från nämnden och som nu får stöd i en andra fas. Ett annat
exempel är projektet Ung kultur möts 2016, där riksfinalen arrangeras i Alingsås.
Allt fler projektansökningar betonar, precis som ovan, det vidgade deltagandet – att skapa
möjligheter för kreativ utveckling på nya platser eller för att nå och angå nya deltagare. Det
interkulturella perspektivet lyfts fram i en rad ansökningar: i det traditionella Newroozfirandet (iranskt nyår) på Heden, den internationella poesifestivalen Merci poesi och
gruppen Phoenix orientaliska dansfestival. Tillgänglighet och funktionsvariation står i
centrum i flera projekt som föreslås stöd, däribland Dövas dag, syntolkning och Passalens
projekt ”Hjältar på turné” där föreställningen ”Hjältar” med ungdomar med och utan
funktionshinder som tidigare visats på Göteborgs stadsteater nu ska gå på turné i Västra
Götaland. West Pride föreslås stöd för att ytterligare regionalisera sin välförankrade och
synliga HBTQ-festival.
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Allt fler produktioner söker – och föreslås stöd – av utvecklingsmedlen. Bland
produktionerna som föreslås finns dansproduktionerna Wolf (Frauke), Godlike (ilDance),
Rites of Exile (Iraqi Bodies), musik- och teaterproduktionen De utsatta (Adas musikaliska
teater), revyn Kal och Ada – en nutida revy om världen och att vara svensk och ett
regionalt samarbete där nyskrivna ljudkonstproduktioner möter annan samtidskonst på de
regionala konstfästena. Videokonsten står i fokus i ”Loop Fair” där samtida videokonst ska
visas i hotellfoajéer på olika platser i Göteborg.
En rad festivaler kan också sägas stärka konstartsutvecklingen, däribland GAS- och
Kalvfestivalen, en barockfestival med kvinnliga barocktonsättare, Valle Baroque,
dansfestivalen Varia samt performancefestivalen Live Action som nu, när den arrangeras
för elfte gången, blir regional på allvar. Teater Tofta planerar för en ny produktion och
Borås internationella skulpturbiennal får en filial i Ulricehamn. Musikakademi Vänersborg
söker stöd för att konsolidera sin nationella position genom ett par prestigefyllda priser för
lovande kammarmusiker. Den konstnärliga referensgruppen noterar överlag att många
projekt har hög konstnärlig kvalitet och främjar artistisk förnyelse.
Precis som tidigare driver merparten av projekten en utveckling mot konstnärlig förnyelse,
inte sällan i gränslandet mellan olika konstuttryck. Glädjande nog verkar det växa fram en
hel del nya, experimentella projektytor – såväl fysiska som internetbaserade – där olika
grupperingar experimenterar med olika konstformer. ”Skogen” är ett exempel, där man på
Teater Aktörs gamla scen i Masthugget arbetar tematiskt med olika block i internationella
sammansättningar av grupper. Institutet för scenkonst i Bottna, som fick stöd för en
förstudie i förra projektomgången, föreslås nu stöd till en plattform för scenkonst. Jam
sessions i Sjuhärad och Backen fest och teater i Ulricehamn är andra exempel på
platsutveckling med konstnärliga förtecken. I ett stort projekt ska Skara kommun kartlägga
sina miljöer, natur- och kulturarv för framtida insatser. Stallebrottet föreslås stöd för att
fortsätta att utveckla och förankra sin verksamhet på Bohus-Malmön.
Hantverkets potentiella roll för social utveckling betonas i flera ansökningar, bland annat
det stora projektet Ta i hand som drivs av Slöjd i Väst med stöd bland annat av Nämnden
för hemslöjdsfrågor. Hantverk, arbetsliv och fritid står i centrum när Västergötlands
hembygdsförbund fyller hundra år genom en stor mässa i Vårgårda. Gunnebo slott får stöd i
en tredje och sista etapp för att återskapa sina 1700-talsträdgårdar.
Residensen stärks i såväl Skövde (Skaraborgs konstgrafiska verkstad) och Göteborg
(Konstepidemin) och på filmområdet satsar Skaraborg på samordning och utveckling av
biograferna i delregionen genom projektet Film Skaraborg. Skövde satsar på att lyfta
dokumentärfilmen och få den att hitta en ny publik. Genom projektet ”Cirklar och husvagn”
vill föreningen Folkstaden fortsätta med sitt folkbildningsarbete kring så kallade
byggemenskaper och öka intresset för (och påverkan på) våra bostadsmiljöer och
arkitekturprocesser.
Den internationella dimensionen är påtaglig i en lång rad projekt. GEST – Gothenburg
English Studio Theatre – söker medel för att göra seminarier i engelsk teatertradition och
engelskt uttal för andra fria grupper i Västra Götaland. Clandestinofestivalen och en lång
rad andra festivaler bygger helt på internationella kontakter.
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De projekt som föreslås avslag är värda en kommentar, särskilt som kulturavdelningen
strävar efter att stötta nya sökande. I flera fall är den övriga finansieringen, vid sidan av det
som söks från kulturnämnden, otillräcklig. Inte sällan saknas medel från den egna
kommunen, något som väsentligt minskar möjligheterna till finansiering från
kulturnämnden. I vissa fall bedöms projektet som alltför lokalt med ett svagt regionalt
mervärde. Ett större samarbete mellan exempelvis olika kommuner hade stärkt det regionala
mervärdet.

Koncernavdelning kultur

Staffan Rydén
Kulturchef

Bilaga

1. Lista över ansökningar
2. Motiveringar
Beslutet skickas till

De ansökande

Ylva Gustafsson
Regionutvecklare kultur

Diarieföring av ansökningar om utvecklingsmedel.

Jag har nu undersökt hur frågan hanteras och kommit fram till följande.

Koncernavdelning kultur diarieför sedan lång tid ansökningarna i vår databas. Det finns en
överenskommelse med diariet, dock inte skriftligt, att databasen också utgör en del av diariet. När
förfrågningar om utlämning av handling kommer till diariet letar de alltså fram efterfrågat dokument
direkt i databasen. Detta har fungerat utan problem. Kravet på diarieföring är alltså uppfyllt enligt
lagens krav.

Rörande åtkomst till databasen har vi upptäckt en bugg som innebär att nämndens ledamöter
visserligen har kunnat få tillgång till databasen men inte kunnat läsa inkomna ansökningar. Det
åtgärdas till nästa ansökningsperiod.

Vi skickar nu över som bilaga till vårt TU en fil med ansökningarna förutom en förteckning över
beviljade ansökningar med bedömningar. Jag hoppas detta kan vara nöjaktigt.

Staffan Rydén
2015-11-20

Inkomna ansökningar Utvecklingsprojekt
omgång 2 (120 st)
Diarie

Sökande organisation

Projektnamn

KUN-549051 Music Development Factory AB

Tillväxt med musiknäringen som verktyg

KUN-550441 Sensus Västra Sverige

Gränslandet sätter spår

KUN-550451 Ensemble Bröl

Vi lever

KUN-550781 TV Fyrstads vänner

Månadens konstnär och annan kultur i TV Fyrstad

KUN-553001 Operabyrån Sverige Ek. för.

Barocka Kvinnor - en feministisk barockmusikfestival

KUN-553461 Göteborg Art Sounds

Göteborg Art Sounds 2016

KUN-553781 Craft Car

Craft Car

KUN-553911 Skövde kommun, Kulturavdelningen,
enheten Tillväxt och kulturutveckling

Dokumentärfilm i Skaraborg och Skövde (sde.doc)

KUN-553961 Iraqi Bodies

Rite of Exile

KUN-554061 Kreativt Forum

Drömmen om Elin

KUN-555401 International konst och kultur

5:e Phoenix Orientalisk dans och musikfestival

KUN-556331 Föreningen Konstepidemin

Internationell Spelmansstämma på Konstepidemin
2016
ISK 2016

KUN-556461 Bengtsfors kommun

Kulturvecka 2016 - kultur som framgångsfaktor!

KUN-556681 Kulturföreningen Parasoll

Teater i Göteborgs södra skärgård. Trettondagsafton

KUN-557201 Gothenburg English Studio Theatre

Creative Learning Department

KUN-557461 E=mc2 Danskonst

Hybriden - ett nydanande danskompani på stabil grund

KUN-557551 Reuterberg Produktion

Kronhusteatern - Göteborgs nya sommarscen

KUN-558791 Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Gunnebo åter till 1700-talet, etapp 3 - rekonstruktion
av orangeriet

KUN-558861 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Studiefrämjandet FILM Skaraborg
KUN-559101 Dômen konstskola

Konstkollo 2016

KUN-559261 IKFC (Iranska Kulturforskningens Center) UP16 (Sextonde ungdomsprojekt):
”Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland
som en attraktiv region”
KUN-559391 Passalen - ideell förening

Hjältar på turné!

KUN-559401 Föreningen Kalvfestivalen

Kalvfestivalen 2016

KUN-559541 Minna Elif Wendin Produktion

Faller ner

KUN-559641 Inkubtorn i Borås AB

Introduktion av Sjuhärads textila näringsliv för
entreprenörer och kreatörer (Textilroadshow)

KUN-559871 Föreningen Classic Jazz Göteborg

Göteborg Classic Jazz Festival 2016 (GCJF)

KUN-560001 Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad

AiR-Skaraborgs Konstgrafiska

KUN-560021 Centrum för scenisk rörelse och eget
skapande

Scenkonst Gerlesborg - från nomad till bofast

KUN-560131 Clandestino Institut

Clandestino Botnik 2016

KUN-560171 Teater Bauer

Teater Bauer

KUN-560191 World Dance Company

Tangofestival Krokstrand 2016

KUN-560201 Göteborg Baroque idéell förening

Valle Baroque

KUN-560211 Under Produktion

MIN DAG IDAG

KUN-560251 Föreningen Karlsson Barock

Karlsson Barock 2016

KUN-560321 Musikföreningen Uddevalla Solid Sound

Uddevalla Solid Sound 2016

KUN-560341 Nordiska Kammarmusikföreningen´Aurora Chamber Music

SKARA CHAMBER ORCHESTRA

KUN-560501 Utomjordiska

Witch, Bitch, Temptress, Feminist

KUN-560541 Skara kommun kultur- och
fritidsförvaltningen

Platsutveckling historiska Skara

KUN-560601 Teater Tofta Ekonomisk Förening

Sommarfesten

KUN-560691 Föreningen Konstepidemin

Artist-in-residence Konstepidemin, publikt program

KUN-560751 Picknickfestivalen

Picknickfestivalen Göteborg

KUN-560831 Västergötlands Kör- och visfestival

Kör- och visfestival i Karlsborg

KUN-560841 Filmcentrum riks

Antirasistiska Filmdagar 2016/MRF - Filmfestival för
mänskliga rättigheter

KUN-560891 Stiftelsen Strandverket på Marstrand

Marstrands Internationella Skulpturfestival

KUN-560971 Stallebrottet Kulturproduktion ek.för.

Stenriket i Stallebrottet

KUN-561161 Svensk Flöjt

Luften är fri!

KUN-561171 Studieförbundet Vuxenskolan Västra
Götaland

Ta i hand - att mötas genom slöjd och handarbete

KUN-561301 International Akito Company

Fåglarnas Färd

KUN-561331 Studiefrämjandet i Norra Skaraborg

WAK-We Are Kultur ÅR 2
År 1 diarienummer KUN-512421

KUN-561561 Uddevalla kommun

Uddevalla Folkmusikfestival 2016

KUN-561671 ilDance

iCoDaCo

KUN-561711 ilDance

GODLIKE

KUN-561781 Kulturföreningen Subvox

Subkultfestivalen

KUN-561791 Panjal ek. fö

Kal och Ada - en nutida revy om världen och att
vara svensk (arbetsnamn)

KUN-561801 Föreningen Galleri A50

Live Action 11

KUN-561811 Collaboratory Lokalförening

Collaboratory lokalförening

KUN-561831 UNGiKÖR Västkusten

Musikal

KUN-561911 Svältornas Fornminnesförening

Ornungastämman 2016

KUN-561931 Levande Musik

Regionalt samarbete ljudkonst- Levande Musik
Not Quite, Gerlesborgsskolan, Skövde Konsthall och
Borås Konstmuseum

KUN-562001 Syntolkarna i Sverige

Det går om man vill

KUN-562121 Teater Eksem

Föräldraskapet 2.0

KUN-562171 Kurdiska Föreningsrådet i västra Götaland, Newroz-mångkulturelfestival
KFR
KUN-562291 Recordari HB i samverkan med
soundSibling

ljud jord träd gård

KUN-562331 Föreningen Negahe Tazeh

11:e Internationella poesifestivalen MERCI POESI

KUN-562371 Kartong Inn

ART POP FESTIVAL

KUN-562381 ADAS musikaliska teater

De utsatta

KUN-562401 Botnik Kulturförening

Föreställda Föreställningar

KUN-562551 Slöjd i Väst

Betula Totum

KUN-562601 Tidskriftsverkstaden i Väst

Tidskriftsbilaga

KUN-562651 SV Sjuhärad

2 Hektar Sjuhärad

KUN-562731 Pilane Heritage Museum

Skulptur i Pilane 2016

KUN-562761 Ulricehamns kommun

Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i
Borås 2016 får en satellit

KUN-562791 Kulturföreningen CO-OP

Strata i Skaraborg

KUN-562801 Galleri Konstepidemin, Föreningen
Konstepidemin

Ett fördjupat samtal om konst i tal, skrift och bild

KUN-562851 Trollhättans konsertförening

Stadens Ljud

KUN-562891 Västra Götalands Dövas Länsförbund

Dövas Dag 2016

KUN-563051 ABF Sjuhärad

Jam Sessions 2.0

KUN-563181 Folkstaden ideell förening

Cirklar och husvagn

KUN-563221 Lokalproducerat i Väst

Matfest 2016

KUN-563241 Skara Hästland

Konstnärliga hästar

KUN-563291 Kulturföreningen Utopia

Utopia Utvecklar - Intersektionell inventering och
kompetenshöjning för ett tillgängligt kulturliv.

KUN-563361 Kastratet

Kastratet #2: VI. VITA. VIV

KUN-563371 Artister i päls

Artister i päls

KUN-563451 Somali FF

Tjejer och killar i utsatta område tillsammans, att
integreras lättare i samhället genom kulturlivet.

KUN-563461 Ideella Föreningen Geggan

Geggan 2016

KUN-563521 Botnik Kulturförening

Botnik Food

KUN-563581 Föreningen Närproducerad Kultur

Backen Fest & Teater i Ulricehamn 2.0

KUN-563611 Kultur 414

Melleborg, Bengtsrud och Götefors En spårbunden treenighet?

KUN-563621 Teater Teatro

Shakespeares Stormen - Ett samarbete mellan Bagahus
AB, Teater Teatro/Sverige, Grönlands Nationalteater
och Ella Reynis Design/Island

KUN-563641 Opera Estrad

Opera i Nya Kulturella Vävnader: Björnen

KUN-563661 MEETING PLAYS ek. för.

TEATERKIOSKEN

KUN-563771 Alingsås Kommun

Ung Kultur Möts (UKM) Riksfestival 2016

KUN-563931 Mariestads kommun

ReART.nu

KUN-563941 Föreningen Konstepidemin

Internationell koordinator / Internationell plattform
Konstepidemin

KUN-564021 Linda Tedsdotter genom Föreningen Art & Revision
Science
KUN-564091 ICIA - Institute for Contemporary Ideas
and Art

Lagens estetik del 2 - utställning och program 2016

KUN-564121 Fairytales in Craft

Fairytales in Craft

KUN-564161 Iranska Pensionärsföreningen i Göteborg

Fira med barnbarn sekulära högtider och världsarv:
(Nowruz, Charshanbehsori och Sizdehbedar).

KUN-564201 Konstkusten

WestSweden/SoutAfricaEast Artists Exchange

KUN-564211 Hirame

Wolf

KUN-564311 Musikakademi Vänersborg, Kultur- och
fritidsförvaltningen

Nationellt uppdrag för Polstjärnepriset och Young
strings academy (dold)

KUN-564331 Scenkonst Quinna

Bara en bild till

KUN-564351 West Pride - hbtq festvalen Göteborg

West Pride - hbtq festvalen Göteborg

KUN-564361 Soundspotters /Torpåkra Ljudstation

Torpåkra Ljudstation

KUN-564401 culture development center i göteborg

Somalisk folkfestival 2016

KUN-564431 The Art Consulate

Missing Rooms

KUN-564491 Textilakademin ideell förening

Allas vår textil

KUN-564551 Bergum-Gunnilse Utveckling

Förundersökning för Skulpturpark i Nordost

KUN-564561 Gothenburg Studios Development

GoKinema 2016

KUN-564591 GoldDigger Productions

LOOP FAIR 2017

KUN-564601 Radio&tvnoor

Iransk kultur festival

KUN-564621 Skogen

Sju konstnärsdrivna block på Skogen

KUN-564631 Musik Vänner

Teater utan gränser - "Fröken Julie"

KUN-566531 Västergötlands hembygdsförbund

Hantverk, arbetsliv och fritid; Hembygdsförbundet 100
år på Tånga hed 17-18 september 2016.

KUN-579941 Varia

Varia

KUN-579951 Novemberfestivalen

Novemberfestivalen

KUN-579961 Bottna Kulturfestival

Bottna kulturfestival

KUN-579971 Karnvalskommittén Hammarkullen/
Hamsam

Hammarkullekarnevalen

KUN-579981 Strömstad kommun- Winter word festival Winter Word festival
KUN-580001 Åmåls blues föreningen

Åmåls blues festival

Handläggning - Utvecklingsprojekt (120 st)
11:e Internationella poesifestivalen MERCI POESI
Sökande organisation: Föreningen Negahe Tazeh
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562331
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor som
medfinansiering för projektet under 2016.
Föreningen Negahe Tazeh söker 150 000 kronor för den 11:e internationella poesifestivalen
"Merci Poesi", en interkulturell poesifestival i Göteborg och Borås med inbjudna gäster och
poeter från ett flertal olika länder både inom och utom norden.
Festivalen vill väcka nyfikenhet på likheter och särarter i språk, poesi och erfarenheter både
hos de deltagande poeterna och hos publiken.
Merci Poesi är en av regionens få litterära festivaler och som hela tiden utvecklas genom nya
samarbeten och teman. Festivalen, som är internationell och interkulturell, vänder sig till och
involverar olika målgrupper och åldrar.
2 Hektar Sjuhärad
Sökande organisation: SV Sjuhärad
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562651
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad söker 3 967 000 kronor för projektet "Hektar i
Sjuhärad" 2016-2018. Projektet avses genomföras i nära samverkan med Arbetsförmedlingen,
Lantbrukarnas Riksförbund och Västergötlands hembygdsförbund. Syftet är att inventera
bebyggelse på två hektar mark i Sjuhärad för att därefter digitalisera och tillgängliggöra
materialet.
Projektet är angeläget som grundläggande dokumentation över samhällsförändringar, särskilt
på landsbygden. Projektet har en nära koppling till folkbildningen genom Studieförbundet
Vuxenskolan. Samarbetet med hembygdsrörelsen är ett gott exempel på civilsamhällets bidrag
till samhällsarbetet. För kulturnämndens beslut skulle en tydligare relation till de regionala
förvaltningarna Västarvet och Kultur i Väst stärka projektet. Ett trårigt projekt behöver för
kulturnämndens del också brytas ned i ettårscykler med särskilda beslut varje år.
5:e Phoenix Orientalisk dans och musikfestival
Sökande organisation: International konst och kultur
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-555401
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
International konst och kultur söker 90 000 kronor till festivalen 5:e Phoenix Orientalisk dans
och musikfestival. Festivalen bygger på fusion och improvisation med toner från bland annat

Iran och Afghanistan. Till årets festival har nya samarbetspartners knutits vilket innebär att
artister från andra länder kommer att medverka, bland annat från Ryssland och Indien.
Festivalen stöds även av bland andra Studiefrämjandet.
Föregående års festivaler har uppskattats av både publik och medverkande artister. Festivalen
har blivit ett fönster för utlandsfödda konstnärer boende i Västra Götaland och medverkar till
att göra Västra Götaland till en mötesplats i världen.
AiR-Skaraborgs Konstgrafiska
Sökande organisation: Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad
Organisationsform: Stiftelse
Diarienummer: KUN-560001
Föreslaget belopp: 120 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 120 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad söker 160 000 kronor för att utöka sina internationella
residens där ett antal konstnärer kommer för att arbeta i verkstaden och ställa ut sina verk.
Man planerar att utöka vistelsemöjligheterna från två till tre personer, och framför allt att
förlänga vistelseperioden.
Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad har de senare åren tydligt ökat sitt regionala och
internationella samarbete inte minst genom nätverket "Endegra". Ett residens är ett ypperligt
sätt att stärka arbetet och förlänga effekterna av de internationella mötena och kontakterna.
Allas vår textil
Sökande organisation: Textilakademin ideell förening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564491
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Textilakademin söker 1 000 000 kronor för projektet "Allas vår textil". Syftet är att skapa
kontakter mellan textilproducenter och andra aktörer på textilområdet, genomföra en
konsekvansanalys samt utforma en utställning.
Utvecklingen av frågor kring textil är en angelägen uppgift och det är bra att frågorna drivs
även utanför regionens huvudarena i textilfrågor, Sjuhärad. Det är dock viktigt att ett mindre
projekt i norra Skaraborg har en relation till det omfattande arbete som bedrivs i
Boråsområdet, särskilt som projektet saknar betydande medfinansiärer och samarbetsparter.
Antirasistiska Filmdagar 2016/MRF - Filmfestival för mänskliga rättigheter
Sökande organisation: Filmcentrum riks
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560841
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Antirasistiska filmdagar (ARF) söker 150 000 kronor för att genomföra sin festival i flera av
regionens kommuner - Göteborg, Mellerud, Uddevalla, Kungälv, Alingsås - i november 2016.

ARF består av ett stort nätverk av ideella organisationer, kommuner och skolor. I ARF:s
programgrupp sitter representanter från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter,
filmintresserade ungdomar, representanter från spelplatser och skolor. På dagarna är publiken
skolungdom, på kvällarna allmänheten. Målet 2016 är att bli en nationell festival under
namnet Filmfestival för mänskliga rättigheter.
ARF är en viktig verksamhet som verkar inkluderande inte bara i sina filmteman utan även i
sitt arbetssätt. Festivalen har fått växa långsamt och har nu fått riktigt fäste. Stödet från
Filmcentrum Riks och målet att bli en nationell festival visar på ett bra genomslag för
verksamheten. Göteborgs stad ger verksamhetsstöd på 100 000 kronor per år.
ART POP FESTIVAL
Sökande organisation: Kartong Inn
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562371
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kartong Inn söker 70 000 kronor för medfinansiering av två musik- och konstfestivaler.
Festivalerna ska innehålla bildkonst samt musikstilar som elektronisk musik,
improvisation/jazz och folkmusik.
Projektet har potential att skapa fruktsamma möten mellan musik och konst och är därför
intressant ur ett konstnärligt perspektiv. Projektet skulle dock behöva en bredare regional
förankring och kommunal medfinansiering.
Artist-in-residence Konstepidemin, publikt program
Sökande organisation: Föreningen Konstepidemin
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560691
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Konstepidemin söker 50 000 kronor för att fördjupa samarbetet med de gästande konstnärer
de har i sitt residensprogram. Med den internationella koordinatorn som drivande kraft ska
kulturverksamheter och konst- och kulturutbildningar samt allmänhet i Västra Götaland få del
av konstnärernas kompetens. Det kan handla om rena föreläsningar, workshops eller
samproduktioner.
Det är positivt att arvodera konstnärerna som gästar regionen så att utbytet professionaliseras
och verkligen kommer många intressenter till del. De regionala medlen ska användas till
konstnärernas arvodering.
Artister i päls
Sökande organisation: Artister i päls
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563371
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.

Föreningen Artister i päls söker 100 000 kronor del för projektet Artister i päls -"en storslagen
show för alla sinnen". Som om det var en melodifestival tävlar rikskändisar och artister från
Göteborgs avantgarde om publikens kärlek förklädda till olika djur. Artister i päls syftar till att
bidra till en bättre miljö. Publik utklädd till djur får billigare biljettpris.
Kul och annorlunda inlägg i miljödebatten. Söker mycket medel för en enstaka föreställning
och en relativt liten publik. Osäker finansieringsplan.
Backen Fest & Teater i Ulricehamn 2.0
Sökande organisation: Föreningen Närproducerad Kultur
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563581
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Föreningen Närproducerad kultur söker 200 000 kronor för en teaterproduktion som syftar till
att samla ulricehamnsbor i ett gemensamt kulturprojekt/festival och locka turister till
kommunen. Projektet är en fortsättning och utveckling av förra sommarens lyckade
teaterproduktion/festival.
Det är en återkommande produktion/festival som samlar kommunens invånare från olika
åldrar och intressegrupper. Projektet har också involverat nyanlända på ett bra sätt.
Kommunens insats är för låg för att regionen ska bidra med hela det ansökta beloppet.
Bara en bild till
Sökande organisation: Scenkonst Quinna
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564331
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Scenkonst Quinna söker 202 000 kronor till produktionen "Bara en bild till" som bygger på
teman runt människohandel, barnprostitution och barnpornografi. Särskilt fokus kommer att
läggas på exploateringen av sexualitet via internet. Teatern kommer under arbetet med pjäsen
att diskutera frågan med olika professioner inom området. Föreställningen är tänkt som en
turnéproduktion och ska kompletteras med en foajekonstutställning.
Ämnet är viktigt och behöver i olika sammanhang belysas. Det är dock svårt att bedöma
värdet av produktionen i dagsläget eftersom projektet är uppbyggt som ett konstnärligt
processarbete. Att belysa unga människors kränkande erfarenheter kräver stor lyhördhet och
de utsattas erfarenheter måste behandlas med stor respekt och sensitivitet.
Barocka Kvinnor - en feministisk barockmusikfestival
Sökande organisation: Operabyrån Sverige Ek. för.
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-553001
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.

Operabyrån i Stockholm söker 50 000 kronor för att i januari sätta upp "Ingjutet i mitt hjärta"
på Röda sten i Göteborg och planerar att samtidigt ha en festival med musik av kvinnliga
barockkompositörer tillsammans med seminarier och workshops. I festivalen deltar en rad
göteborgsbaserade barockensembler, däribland Utomjordiska/Odd size, Göteborg Baroque
och Serikon. Även lärare från Högskolan för scen och musik kommer att anlitas.
En unik och spännande satsning på att vidga perspektiven inom barockmusiken, en genre där
Västra Götaland har flera orkestrar av nationell och internationell kaliber.
Betula Totum
Sökande organisation: Slöjd i Väst
Organisationsform: Slöjd i Väst ligger under Västarvet, kultur och natur-arvsförvaltning.
Diarienummer: KUN-562551
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Västarvets slöjdenhet, Slöjd i Väst, söker 25 000 kronor för att genomföra projektet Betula
Totum under 2016. Projektet riktar sig till barn och unga för att lära sig mer om björkens
mångfacetterade användningsområden.
Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen med uppdrag från kulturnämnden.
Kulturnämnden prioriterar inte egna förvaltningar och uppdragstagare inom budgeten för
utvecklningsprojekt.
Botnik Food
Sökande organisation: Botnik Kulturförening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563521
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Botnik kulturförening söker 95 000 kronor för att undersöka hur man kan skapa ett koncept
för maten under kulturfestivalen Botnik i Gerlesborg. Det handlar om mat från platsen och i
förhållande till musiken. Idén kommer ur att man inte varit nöjd med hur mat och övrigt
evenemang hittills smält samman och bjuder därför in konstnärerna Ayan Aydin och Josefin
Vargö som har stor erfarenhet av att jobba i gränslandet mellan mat och konst.
Projektidén rör sig mellan forskning, matkoncept för ett arrangemang och mer ordinär
konstproduktion. Inget av dessa perspektiv är renodlat vilket gör projektet otydligt. Projektet
skulle vinna på att utarbetas mer eller att man valde ett av de tre perspektiven.
Bottna kulturfestival
Sökande organisation: Bottna Kulturfestival
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-579961
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Bottna kulturfestival söker 85 000 kronor för att med sin årliga festival främja hållbar lokal
utveckling och kulturupplevelser särskilt för barn och unga i Strömstad, Tanum, Munkedal

och Lysekil. Bottna kulturfestival tillhör gruppen av sökande av kulturstrategiskt
utvecklingsstöd som flyttats över till ansökningsomgången för utvecklingsprojekt. Nu
planeras att särskilt välkomna flyktingar och ensamkommande barn för att utifrån att man ser
film, prata och skapa. Detta ska ske i olika lokaler i samarbete med verksamheter i de fyra
kommunerna.
Bottna kulturfestival utvidgar festivalens ordinarie grunduppdrag genom att ställa om och
samarbeta utifrån sina kompetenser, i en ny situation och med en ny målgrupp. Detta stöder
kulturnämndens strategiområde vidgat deltagande.
Cirklar och husvagn
Sökande organisation: Folkstaden ideell förening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563181
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
genomförandet av projektet under 2016.
Folkstaden söker 400 000 kronor för att skapa offentliga, publika och temporära rum i
Göteborg och i andra kommuner i Västra Götaland. Dessa rum ska fungera som forum och
mötesplatser för samtal kring boendet i vid bemärkelse.
Projektidén ligger väl i linje med strategiområdet vidgat deltagande och styrdokument som
Landskapskonventionen. Projektet har dock en mindre god regional förankring och spridning
och ingen kommunal medfinansiering. Medlen som beviljas avses att användas för den
regionala delen av projektet.
Clandestino Botnik 2016
Sökande organisation: Clandestino Institut
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560131
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Clandestino Botnik söker 400 000 kronor för 2016 års musikfestival som arrangerats årligen
sedan 2009 i Tanums kommun i samarbete med Gerlesborgsskolan och KKV Bohuslän.
Festivalen har sedan starten utvecklats och fått en allt större publik. Då festivalområdets
kapacitet inte kan ta emot så många fler besökare kommer årets upplaga att fokusera på
fördjupning och utveckling av festivalens innehåll genom att integrera andra konstformer med
musiken samt att skapa nya former av möten och delaktighet mellan deltagare och tillresta
konstnärer.
Detta är en konstnärligt kvalitativ och intressant festival som attraherar publik i olika åldrar,
med olika bakgrunder och med olika konstintressen. Clandestino beviljades 2015-10-23 ett
treårigt kulturstrategiskt utvecklingsstöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Den
låga kommunala medfinansieringen motiverar en minskat stöd.
Collaboratory lokalförening
Sökande organisation: Collaboratory Lokalförening
Organisationsform: Ideell förening

Diarienummer: KUN-561811
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Collaboratory Lokalförening söker 500 000 kronor för att driva sitt makerspace med
inriktning mot kulturprojekt. Resurserna som tillhandahålls är, förutom en kreativ miljö av, en
verkstad för att bygga saker, producera audiovisuella verk såsom film, spel och ny mediakonst
samt kurser, visningar, festivaler, slöjdkvällar etc.
Verksamhetens inriktning mot det informella lärandet är angelägen och har potential att spela
en viktig roll för den kulturella infrastrukturen. Projektet har dock dålig lokal medfinansiering
och saknar samarbetspartners. Innan en solid bas skapats på hemmaplan har Västra
Götalandsregionen svårt att gå in med medel.
Craft Car
Sökande organisation: Craft Car
Organisationsform: Organisation skapas vi ev. beviljat stöd.
Diarienummer: KUN-553781
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Annika Holmdahl söker 277 000 kronor per år för att utveckla ett mobilt hantverksprojekt i
Västra Götaland benämnt Craft Car. Genom att stanna på olika platser runt om i Västra
Götalands län avser Craft Car tillsammans med deltagare och hantverkare från trakten skapa
möjligheter att mötas oavsett förutsättningar och bakgrund. En dags workshop kan skapa
ringar på vattnet och avses bidra till vidare samarbeten och kontakt. Sökande avser att bilda
en organisation benämnd Craft Car om medel beviljas för ändamålet. En ansökan är även
inlämnad till Nämnden för Hemslöjdsfrågor.
Mot bakgrund av kommunallagens regler ger kulturnämnden i princip inte stöd till enskild
firma/enskilda personer om inte särskilda skäl föreligger.
Creative Learning Department
Sökande organisation: Gothenburg English Studio Theatre
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-557201
Föreslaget belopp: 200 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 200 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Gothenburg English Speaking Theatre (GEST) söker 200 000 kronor för att till sin ordinarie
verksamhet lägga en pedagogisk filial efter brittiskt mönster. Med denna ska repetitioner och
föreställningar vara motorn i ett pedagogiskt arbete särskilt för barn och unga. Man kommer
bland annat att samarbeta med en teater i Newcastle som finns i en region som kulturnämnden
har ett samarbete med.
GEST fyller en viktigt regional nisch genom att vara en kvalitativ, engelsktalande teater. Med
en ny pedagogisk verksamhet förstärks både kulturnämndens strategiområden vidgat
deltagande och internationalisering.
De utsatta

Sökande organisation: ADAS musikaliska teater
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562381
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Adas musikaliska teater söker 200 000 kronor för projektet "De utsatta" som är en
teaterproduktion. Syftet är att utforska och iscensätta utsatthet genom att sammanställa
erfarenheter för att sedan sätta upp en föreställning i samarbete med någon etablerad
institution och ett antal kommuner i regionen.
Adas musikaliska teater har i en rad produktioner utforskat brännande samhällsfrågor på ett
konstnärligt intressant sätt. Det konstnärliga arbetet svarar väl mot kulturnämndens
prioritering av vidgat deltagande och att gynna nyskapande samt att sprida konstnärlig kvalitet
i hela Västra Götaland.
Det går om man vill
Sökande organisation: Syntolkarna i Sverige
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562001
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Syntolkning.nu söker 275 000 kronor till projektet "Det går om man vill". Föreningen vill
utvidga sin syntolkningsverksamhet till barn och unga samt till nya svenskar med annat
modersmål. Syntolkning.nu ansökte tidigare i höst om ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd
från kulturnämnden.
Kultur i Väst hanterar idag kulturnämndens övergripande främjandearbete på
tillgänglighetsområdet. För att projektet ska bli så verksamt som möjligt bör föreningen arbeta
i nära samverkan med tillgänglighetskonsulenterna på Kultur i Väst. Syntolkningsstödet har
betydelse för flera fria grupper och andra föreningar som inte har ekonomiska förutsättningar
att själva bekosta syntolkning för sina utåtriktade aktiviteter.
Dokumentärfilm i Skaraborg och Skövde (sde.doc)
Sökande organisation: Skövde kommun, Kulturavdelningen, enheten Tillväxt och
kulturutveckling
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-553911
Föreslaget belopp: 35 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 35 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Skövde kommun söker 100 000 kr för att manifestera dokumentärfilmen genom en
filmfestival. Arbetet sker i nära samverkan med gymnasieskolan, Högskolan i Skövde,
Skövde Filmstudio och Studiefrämjandet. Festivalen bygger också på det grundläggande
digitaliseringsarbete som genomförs i anslutning till verksamheten.
Skövde kommun bedriver i bred samverkan ett imponerande arbete kring dokumentärfilm.

Ansökan avser utveckling av verksamheten även utanför Skövde. Dock saknas
medfinansiering från andra kommuner än Skövde. Den föreslagna summan motsvarar
summan som Skövde kommun avsatt för projektet.
Drömmen om Elin
Sökande organisation: Kreativt Forum
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-554061
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Föreningen Kreativt forum söker 267 000 kronor för produktionen "Drömmen om Elin".
Föreställningen ska gestalta delar av Calle Jularbos liv och föreningen vill med uppsättningen
öka kunskapen om 1920-talet. Flera målgrupper ska involveras i projektet; elever vid Järbo
skola i Färgelanda kommun och ensamkommande flyktingbarn med flera. Föreningen vill
utveckla ett arbetssätt där en kulturförening kan skapa mervärde för hela samhället.
Intentionerna för kulturföreningens utveckling är stora och många. Denna ansökan fokuserar
dock på produktionen "Drömmen om Elin", där de olika målgrupperna och samarbetena i
dagsläget är oklara.
Dövas Dag 2016
Sökande organisation: Västra Götalands Dövas Länsförbund
Organisationsform: Handikapporganisation
Diarienummer: KUN-562891
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Västra Götalands Dövas Länsförbund söker 150 195 kronor för att tillsammans med
Göteborgs Dövas Förening och Göteborgs Dövas Ungdomsklubb arrangera Dövas dag 2016 i
Eriksbergshallen i Göteborg med föreningar i Göteborg, Trollhättan, Vänersborg, Borås och
Mariestad. Man ska arrangera Dövas Dag 2016 med syftet att skapa kultur som är på dövas
egna villkor och lyfter fram dövas kultur som skild från hörandes.
Det är viktigt att stärka dövas egenmakt. Detta är ett initiativ från en ibland förbisedd men
prioriterad grupp. Projektet är genomtänkt och genomarbetat.
Ett fördjupat samtal om konst i tal, skrift och bild
Sökande organisation: Galleri Konstepidemin, Föreningen Konstepidemin
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562801
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Galleri Konstepidemin söker 45 000 kronor för att vidareutveckla arrangemanget "Samtal om
konst" där utställare och särskilt inbjudna gäster möts för ett offentligt samtal med
utgångspunkt i den pågående utställningen.
Konstepidemin tilldelades 2015-10-23 ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av kulturnämnden
som även bör täcka utvecklingen av "Samtal om konst".

Fairytales in Craft
Sökande organisation: Fairytales in Craft
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-564121
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Ola Andersson söker 48 000 kronor för ett utvecklingsprojekt om kunskap och nya metoder
tillsammans med ett antal alumner (fd studenter med koppling till universitetet) från
Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet i Steneby.
Projektet, som närmast är en förstudie, är mycket intressant men saknar formella
samarbetsparter som kan medverka till långsiktiga resultat. Mot bakgrund av
kommunallagens regler ger kulturnämnden i princip inte stöd till enskild firma/enskilda
personer om inte särskilda skäl föreligger.
Faller ner
Sökande organisation: Minna Elif Wendin Produktion
Organisationsform: ideell förening
Diarienummer: KUN-559541
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Minna Elif Wendin Produktion söker 100 000 kronor för att inleda ett arbete med att
koreografiskt undersöka offentliga platser och involvera olika målgrupper samt arbeta i
studio. Man planerar dessutom att samarbeta med internationella parter.
Projektet är skissartat till innehåll och utförande och därmed svårt att bedöma. Vilka är
målgrupperna, var ska man dansa/ta fram en koreografi och hur kommer de internationella
parterna in? Projektet saknar dessutom medfinansiering från Göteborgs stad.
Fira med barnbarn sekulära högtider och världsarv: (Nowruz, Charshanbehsori och Sizdehbedar).
Sökande organisation: Iranska Pensionärsföreningen i Göteborg
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564161
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Iranska pensionärsföreningen söker 25 000 kronor för projektet "Fira med barnbarn sekulära
högtider och världsarv". Syftet är att förhindra ensamhet och isolering för föreningens
pensionärer samt föra kulturella traditioner vidare.
Projektet är främst en lokal angelägenhet och saknar idéer om vidgat deltagande.
Fåglarnas Färd
Sökande organisation: International Akito Company
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561301
Föreslaget belopp: 0

Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
International Akito Company söker 360 000 kronor för att skapa en dansproduktion där
professionella dansare och flyktingar från Syrien och Irak framträder. Materialet till
produktionen ska komma från resor till den turkisk-syriska gränsen och baseras på intervjuer,
filmer och möten med människor som flyr.
Projektet har en intressant kärna men är ett stort företag där det är oklart hur man ska verka
utanför Göteborg och vilken medfinansiering som finns.
Föreställda Föreställningar
Sökande organisation: Botnik Kulturförening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562401
Föreslaget belopp: 40 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 40 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Botnik kulturförening söker 133 000 kronorför ett internationellt utbyte med ett galleri i
Havanna dit man blivit inbjuden. Det planerade utbytet är ett resultat av samarbetet med
Ulises Marales Lamadrid som ställde ut i Botnik Studios 2015. Ansökan gäller
produktionsmedel till utställningen i Havanna. Konstnärsnämnden stöder projektet med 40
000 kronor.
Att stödja och utveckla Västra Götalands internationella kontakter är en prioriterad fråga för
kulturnämnden, både avseende enskilda konstnärers utveckling och för en ökad förståelse av
andra länders kulturformer.
Förundersökning för Skulpturpark i Nordost
Sökande organisation: Bergum-Gunnilse Utveckling
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564551
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Bergum-Gunnilse Utveckling söker för genomförandet av en förstudie 300 000 kronor för en
skulpturpark i Nordost. Projektet har tidigare beviljats 20 000 kronor för att utveckla ansökan.
Tanken med skulpturparken är att det ska vara en plattform för samtida skulptur med betoning
på granit, forskning, workshops m.m.
Som ansökan anger så är graniten ett av Västra Götalands kännemärken och bohuslänsk granit
är känd för sin kvalitet. Det framgår dock inte varför skulpturparken skulle ligga i Nordost
(Göteborg), varför det är regionalt viktigt med en skulpturpark eller på vilket sätt invånarna
kan nyttja parkens resurser.
Föräldraskapet 2.0
Sökande organisation: Teater Eksem
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562121
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.

Teater Eksem söker 200 000 kronor för att utveckla sin produktion "Föräldraskapet" som
handlar om varför vi blir eller inte blir föräldrar. Är föräldraskapet ett omöjligt projekt frågar
man sig. Teatern hoppas att produktionen ska kunna turnera i Västra Götaland.
Teater Eksems ambition att kunna turnera med produktionen i regionen är god, men ansökan
brister i konkretion kring vilka platser och sammanhang som kan komma i fråga.
Geggan 2016
Sökande organisation: Ideella Föreningen Geggan
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563461
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Den ideella Föreningen Geggan söker 175 000 kronor för genomförandet av en musik- och
konstfestival i Lerdala på Billingesluttningen. Festivalen ska fortsätta den metodutveckling
som påbörjades under 2015 som handlade om musik och samtidskonst.
Kombinationen exklusivitet och tillgänglighet och musik och konst gör festivalen Geggan till
en av de mer spännande lokala festivalerna i Västra Götaland. Dessvärre är det senaste
projektet som finansierades av Västra Götalandsregionen inte redovisat.
GODLIKE
Sökande organisation: ilDance
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561711
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
IlDance söker 71 150 kronor för att genomföra Godlike - ett konstnärligt multidisciplinärt
dialogprojekt om hinder, olikheter och tolerans inom olika religiösa praktiker. IlDance skapar
tillsammans med koreografer, dansare, musiker och designers från Israel och Palestina en
föreställning och dialogseminarium som ska framföras i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.
Föreställningen ska också kunna visas i kyrkor och tempel i till exempel Vänersborg,
Trollhättan, Vara, Borås, Åmål och Mariestad.
Aktuellt och viktigt dialogtema om det som skiljer och förenar olika religioners praktiker och
om hur religionen kan brukas som en positiv kraft men också användas för att legitimera krig
och hat.
GoKinema 2016
Sökande organisation: Gothenburg Studios Development
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-564561
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Gothenburg Studios Development söker för genomförandet av GoKinema 320 000 kronor, en
mässa för filmkreatörer. I oktober 2015 beviljades Gothenburg Studios Development 600 000

kr i kulturstrategiskt utvecklingsstöd av kulturnämnden. Syftet med stödet är att skapa
resurser för filmkreatörer i åldrarna 16-29 år. Verksamheten består bland annat i att erbjuda
teknikstöd samt att arrangera workshops, föreläsningar och studiebesöksprogram.
Gothenburg Studios Development har ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av kulturnämnden
och ett eventuellt genomförande av GoKinema kan genomföras inom ramen för detta stöd.
Gränslandet sätter spår
Sökande organisation: Sensus Västra Sverige
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-550441
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Sensus Västra Sverige söker 435 000 kronor för att genomföra kreativa labb med ungdomar i
aktivitetsåtgärder, asylsökande eller ungdomar med funktionsvariation. Syftet med projektet
är att det konstnärliga skapandet ska sätta avtryck och öka tillgängligheten till det offentliga
rummet.
Projektet är angeläget utifrån målet att vidga deltagandet men är av lokal karaktär och med
svag medfinansiering av Marks kommun.
Gunnebo åter till 1700-talet, etapp 3 - rekonstruktion av orangeriet
Sökande organisation: Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Organisationsform: kommunalt bolag
Diarienummer: KUN-558791
Föreslaget belopp: 500 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 500 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Gunnebo Slott och Trädgårdar söker 500 000 kronor för det tredje året av ett
utvecklingsprojekt kring rekonstruktionen av orangeriet från 1700-talet. Projektet innebär ett
omfattande rekonstruktionsarbete; inte bara av själva byggnaden utan också av de tekniker
som använts för uppförandet av byggnaden. Arbetet kan ses som fördjupad kunskapsbildning
kring hantverk och spridning av sådan kunskap till allmänheten.
Kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden har träffat en överenskommelse om en treårig
gemensam medfinansiering av projektet. Projektet genomförs i nära samverkan med
Göteborgs universitet, Folkuniversitet och Hantverkscentrum i Tibro och är därmed viktigt
som lärandeprojekt för hela regionen.
Göteborg Art Sounds 2016
Sökande organisation: Göteborg Art Sounds
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-553461
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Gothenburg Art Sounds (GAS) startade 1999 och söker 400 000 kronor för att arrangerar sin
nästa festival i oktober 2016. Den innehåller en filial i Trollhättan, master classes,

internationella residens och samarbeten och konserter med barn utöver kärnverksamheten ett
konsertprogram med ett sjuttiotal internationella gäster.
GAS är en väletablerad, välrenommerad och viktig arena för den nya musiken, med genklang
även utanför Västra Götalands gränser. Med åren har man etablerat sig i staden och utanför
med ideliga försök att bredda vägen för smal musik; till unga, till offentlig plats. Göteborgs
stad bidrar med 175 000 kronor.
Göteborg Classic Jazz Festival 2016 (GCJF)
Sökande organisation: Föreningen Classic Jazz Göteborg
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-559871
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Föreningen Classic Jazz Göteborg söker 95 000 kronor för att genomföra Göteborg Classic
Jazz Festival på Klippanområdet i Göteborg. Syftet är att sprida intresset för klassisk jazz i
Göteborg.
Den traditionella jazzen har sin trogna publik och festivalen bedöms kunna genomföras utan
särskilt stöd från kulturnämnden. Göteborgs stad bidrar inte till projektet.
Hammarkullekarnevalen
Sökande organisation: Karnvalskommittén Hammarkullen/ Hamsam
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-579971
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Karnevalskommittén i Hammarkullen söker 262 000 kronor för att genomföra
Hammarkullefestivalen 2016. Karnevalskommittén i Hammarkullen tillhör gruppen av
sökande av kulturstrategiskt utvecklingsstöd som flyttats över till ansökningsomgången för
utvecklingsprojekt. Hammarkullekarnevalen genomförs årligen sedan 1992, men har sina
rätter i stadsdelens latinamerikanska föreningar. Grundsyftet är att med kultur förbättra
villkoren för hammarkulleborna och omvärldens bild av förorten. En nysatsning som ska
fortsätta är ungas möjligheter att skapa muralmåleri med konstnärer från Mexiko.
Hammarkullefestivalen är en etablerad verksamhet med stor räckvidd utöver att vara en
folklig karneval några dagar årligen. Den verkar dessutom regionalt (Borås och Mariestad)
och involverar andra konstformer än musik.
Hantverk, arbetsliv och fritid; Hembygdsförbundet 100 år på Tånga hed 17-18 september 2016.
Sökande organisation: Västergötlands hembygdsförbund
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-566531
Föreslaget belopp: 210 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 210 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
De fyra hembygdsförbunden - Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Goteborg - söker medel

för att genomföra ett hundraårsjubileum på Tånga hed i Vårgårda den 17-18 september 2016.
Arrangemanget sker i samverkan med NAV (Nätverk för industrihistoria och arbetslivsmuseer
i Väst).
Denna stora manifestation av civilsamhällets kraft och betydelse har en direkt koppling till
den årliga konferensen, Ideell Kraft, som utvecklats genom samarbete mellan de nämnda
organisationerna, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Riksantikvarieämbetet och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Hjältar på turné!
Sökande organisation: Passalen - ideell förening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-559391
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Den ideella föreningen Passalen söker 177 000 kronor för att utveckla musikalen Hjältar på
turné. Den har tidigare spelats tre gånger på Göteborgs stadsteater och i föreställningen ingår
personer med och utan funktionsvariationer. Syftet med ansökan är att förbättra musikalen och
ta den på turné i Västra Götaland. Dessutom ska man arbeta fram en föreläsning för att sprida
metoden man använt för att jobba med ökat deltagande för funktionsvariationer.
Hjältar på turné har en hög ambition och det är glädjande att man vill finslipa både produktion
och metod för att andra i regionen ska få nytta av båda.
Hybriden - ett nydanande danskompani på stabil grund
Sökande organisation: E=mc2 Danskonst
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-557461
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
3:e våningen söker 600 000 kronor för att kunna erbjuda unga dansare och koreografer en
plats att skapa produktioner och projekt tillsammans med etablerade och erfarna kollegor. I
projektet Hybriden planerar 3:e våningen att anställa 6-8 dansare som under minst sex
månader får möjlighet att producera, turnera och skapa platsspecifika dansverk i Västra
Götaland. Genom 3:e våningens etablerade nätverk ges också möjlighet till ökad
internationell utblick.
3:e våningen är en viktig scen och mötesplats för den fria dansen och konstens utövare. Västra
Götalandsregions kulturnämnd beslutade 2015-10-23 att ge 3:e våningen ett kulturstrategiskt
utvecklingsstöd från 2016 och tre år framåt. Projektet beskriver bra ambitioner och
förhoppningar men behöver konkretiseras ytterligare.
iCoDaCo
Sökande organisation: ilDance
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561671
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för

medfinansiering av projektet under 2016.
Ildance söker 100 000 kronor för ett internationellt dansfestivalsamarbete mellan Sverige,
Finland, Wales, Skottland och England. Projektet består av två delar: research och skapande
till vilket publiken inbjuds och involveras i öppna repetitioner samt en föreställning som
turnerar och visas på de platser som involverats i repetitionsarbetet. Workshops och
diskussioner kommer att ingå som del av föreställningen. Dansprojektet ska medverka i
Göteborgs Dans- och Teaterfestival samt turnera till andra orter i Västra Götaland under 2016.
Ett internationellt samarbete kring en gemensam dansproduktion som stärker Västra Götaland
som en region som syns och engagerar och till att bli en mötesplats i världen. Ildance är ett
danskompani med ett stort internationellt nätverk som väsentligt kan bidra till
kulturnämndens strategiområde att öka internationaliseringen.
Internationell koordinator / Internationell plattform Konstepidemin
Sökande organisation: Föreningen Konstepidemin
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563941
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Konstepidemin söker 115 000 kronor för att samfinansiera en internationell koordinator. Man
har de senaste åren ökat sitt internationella arbete och hade 2015 26 residerande konstnärer.
Nu planeras att utöka så att även curatorer och dramaturger ska kunna bjudas in till residens.
Ett annat steg är att stärka samverkan med konstens arenor i andra delar av Västra Götaland.
Konstepidemin beviljades 2015-10-23 ett kulturstrategiskt utvecklingsstöd av kulturnämnden
som är tänkt att täcka bland annat en insats som denna.
Internationell Spelmansstämma på Konstepidemin 2016
ISK 2016
Sökande organisation: Föreningen Konstepidemin
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-556331
Föreslaget belopp: 100
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet 2016.
Föreningen Konstepidemin söker 100 000 kronor för att genomföra Internationell
Spelmansstämma på konstepidemin, ISK, 2016. Spelmansstämman vill uppmuntra till nya
musikaliska möten och öka närheten till sin publik. Årets stämma kommer att fokusera på
latin- och centralamerikansk musik. Festivalen stöds av flera finansiärer.
Konstepidemins spelmansstämma arbetar med att ta in andra kulturers folkmusik i sina
arrangemang, de vill även lyfta fram de nationella minoriteternas musiktraditioner. Genom
festivalen arbetar Konstepidemin konsekvent med interkulturalitet.
Introduktion av Sjuhärads textila näringsliv för entreprenörer och kreatörer (Textilroadshow)
Sökande organisation: Inkubtorn i Borås AB
Organisationsform: Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
Diarienummer: KUN-559641

Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Inkubatorn i Borås AB söker 150 000 kronor för medfinansiering av projektet "Introduktion
av Sjuhärads textila näringsliv för entreprenörer och kreatörer" under 2016. Projektets främsta
syfte är att lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv samtidigt som det skapas förutsättningar och
resurser för små och nyetablerade textil-, design- och modeföretag att etablera sig och växa.
Projektet avser att genomföra en kartläggning, tvådagarskurs och en textile roadshow. Bolaget
samarbetar med näringslivscheferna i sjuhäradskommunerna om att öka kunskapen kring
textil i Boråsregionen.
Stöd till inkubatorer är huvudsakligen en fråga för regionutvecklingsnämnden.
Kulturnämnden stöder andra inititiv och verksamheter i området, till exempel Textilmuseet i
Borås som är en viktig del vid utvecklande av textil och design i Boråsregionen.
Iransk kultur festival
Sökande organisation: Radio&tvnoor
Organisationsform:
Diarienummer: KUN-564601
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Radio&tvnoor söker 142 400 kronor för genomförandet av en iransk kulturfestival. Festivalen
genomförs i samverkan med flera iranska organisationer och avser att bjuda in centrala
persiska konstnärer.
Projektet har en hög relevans för kulturlivet i Västra Götaland men projektägarna har inte
redovisat sitt senast beviljade utvecklingsprojekt.
Jam Sessions 2.0
Sökande organisation: ABF Sjuhärad
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563051
Föreslaget belopp: 170 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 170 000 kronor för
medfinansiering av projektet.
ABF Sjuhärad söker 170 000 kronor för genomförandet av projektet år två av tre. Projektet
syftar till att skapa möten mellan olika konst- och kulturformer och engagera invånarna som
både åskådare och i konstnärligt skapande. En målsättning är att man med detta projekt kan få
till stånd en ökad samverkan mellan studieförbund och Sjuhärads kommuner gällande kultur.
Projektet är intressant utifrån kulturnämndens mål att öka delaktigheten i kulturlivet genom
samverkan. Medfinansieringen är god.
Kal och Ada - en nutida revy om världen och att
vara svensk (arbetsnamn)
Sökande organisation: Panjal ek. fö
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-561791
Föreslaget belopp: 100 000

Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor som
medfinansiering av projektet under 2016.
Panjal söker 110 000 kronor för projektet "Kal och Ada - en nutida revy om världen och om
att vara svensk". Syftet är att producera och sätta upp en föreställning med influenser av revy
och fysisk teater. Panjal vill syna kända klichéer om svenskhet blandat med aktuella händelser
i världen. Föreställningen ska turnera i Västra Götaland som skolföreställning och offentligt
arrangemang.
Spännande projekt som med humor vill ifrågasätta vad svenskhet är och vem som får lov att
vara svensk. Panjal ska samarbeta med gruppen Possibílitas för att skapa en revyinspirerad
föreställning med teater, musik och rörelse. Ett projekt som med sin konstnärliga höjd och
intressanta frågeställning bör kunna bidra till att vidga deltagandet och gynna nyskapandet.
Eftersom sökanden är en ekonomisk föreningen medges stödet under förutsättning att
projektet inte redovisar vinst.
Kalvfestivalen 2016
Sökande organisation: Föreningen Kalvfestivalen
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-559401
Föreslaget belopp: 70 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 70 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Kalvfestivalen söker 70 000 kronor för att genomföra 2016 års festival i Kalv i Svenljunga
kommun - det vill säga internationella musiker som spelar nyskapande konstmusik. Dessutom
har man verksamhet för barn och unga, seminarier och workshops. De ideella krafterna och
lokalsamhällets engagemang är fortsatt avgörande för att man ska kunna genomföra
festivalen.
Kalv är en spännande blandning av smal musik, trolsk miljö och civilsamhällets engagemang,
vilket är värt uppmuntran. Det är även positivt att man arbetar i övriga Boråsregionen med
unga och pedagogik.
Karlsson Barock 2016
Sökande organisation: Föreningen Karlsson Barock
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560251
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Karlsson Barock söker 187 900 kronor till sin verksamhet 2016. I ansökan till kulturnämnden
tas särskilda turné- och gagekostnader upp. Genom ett påbörjat samarbete med
Drottningholms barockensemble kommer fem konserttillfällen på olika platser i Västra
Götaland att genomföras. Karlsson Barock planerar dessutom, att vid sidan av sin
konsertverksamhet i Hagakyrkan kunna ge konserter på minst tre andra ställen i regionen.
Karlsson Barock bedriver med hjälp av kulturnämndens arrangörsstöd viktiga samarbeten
med ett antal musik- och kulturskolor i Västra Götaland, i samverkan med Kultur i Väst. För
att även kunna regionalisera den reguljära konsertverksamheten är ett mindre stöd motiverat.

Kastratet #2: VI. VITA. VIV
Sökande organisation: Kastratet
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563361
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kastratet söker 138 840 kronor för projektet Kastratet #2. VI.VITA.VIV som är en nybildad
plattform för scenkonst. Kastratet kommer att under våren göra en uppsättning av en
nyskriven monolog med temat identitet, kärlek och våld. Föreställningen ska ha premiär i maj
2016.
Intressant ämne med hög ambitionsnivå. Kastratet sökte och beviljades regionala medel för
föreställningen Kastratet # 1: I Love Transylvania som ännu inte haft premiär eller redovisats.
Konstkollo 2016
Sökande organisation: Dômen konstskola
Organisationsform: Stiftelse
Diarienummer: KUN-559101
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Dômen konstskola söker 73 000 kronor för genomförandet av ett konstkollo under sommaren
2016. Genom konstkollot vill Dômen bjuda in ungdomar att jobba med konst och på så sätt
sänka trösklarna till konstevenemang.
Konstkollot kan vara en bra metod att vidga deltagandet i kulturlivet och sänka trösklarna till
kulturverksamheter. Genom kulturnämndens stöd till de eftergymnasiala utbildningarna
däribland Dômen konstskola, som syftar till platsutveckling och till breddad rekrytering,
skapas goda förutsättningar för detta.
Konstnärliga hästar
Sökande organisation: Skara Hästland
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563241
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Skara Hästland söker 885 000 kronor för att under 2016 och 2017 genomföra projektet
"Konstnärliga hästar". Syftet är att lyfta fram hästens roll i kulturen och konsten. Projektet har
en stark koppling till till eventet "Hästkulturdagen".
Projektet har en vällovlig grundidé om att koppla det allmänt stora hästintresset i samhället till
konst förknippad med hästar. Hästen är verkligen i centrum men det är betydligt otydligare
vilka de konkreta intressenterna är på konst- och kulturområdena. Det är också oklart hur
dessa intressenter och tänkta samarbetsparter ska delta i projektet. Den lokala
medfinansieringen anges vara arbetstid och sponsorsmedel.
Kronhusteatern - Göteborgs nya sommarscen
Sökande organisation: Reuterberg Produktion
Organisationsform: Enskild firma, denna kommer i början av 2016 omvandlas till

Reuterberg Produktion AB
Diarienummer: KUN-557551
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Mot bakgrund av kommunallagens regler ger kulturnämnden i princip inte stöd till enskild
firma. Kronhusteatern är idag organiserad som enskild firma men kommer 2016 att
omvandlas till Reuterberg produktion AB.
Kulturvecka 2016 - kultur som framgångsfaktor!
Sökande organisation: Bengtsfors kommun
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-556461
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Bengtsfors kommun söker 350 000 kronor för att etablera en årlig kulturvecka i syfte att
stärka dialogen mellan invånare, föreningsliv, näringsliv, nysvenskar och enskilda
kulturutövare.
Bra initiativ med bred lokal samverkan men kulturvecka i en enskild kommun är främst ett
primärkommunalt ansvar.
Kör- och visfestival i Karlsborg
Sökande organisation: Västergötlands Kör- och visfestival
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560831
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Föreningen Västergötlands Kör- och visfestival söker 72 000 kronor för Kör och visfestivalen
i Karlsborg 2016. Festivalen har funnits i flera år och får allt fler besökare.
Kör och visfestivalen är en folklig framgång. Festivalen svarar väl mot kulturnämndens
prioritering av ökat deltagande. Kulturnämnden föreslår ej fullt belopp på grund av svag lokal
medfinansiering.
Lagens estetik del 2 - utställning och program 2016
Sökande organisation: ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564091
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art söker 250 000 kronor för genomförandet av
en fortsättning på Lagens estetik del 1: konst och migration som möjligt handlingsutrymme.
ICIA arbetar gränsöverskridande och och problematiserar modernitetens relation till lagar,
normer och estetik och dess relation till nationalstaten, psykiatrin och den biopolitiska
samtiden.

Lagens estetik problematiserar vår samtids centrala frågor. Av ansökan framgår dock inte på
vilket sätt del 2 är en utveckling av del 1. Del 1 förväntas redovisas i dess helhet innan nytt
stöd kan beviljas.
Live Action 11
Sökande organisation: Föreningen Galleri A50
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561801
Föreslaget belopp: 400 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 400 000 kronor som
medfinansiering av projektet under 2016.
Föreningen Galleri A50 söker 400 000 kronor för projektet Live Action 11 som vill utforska
performancekonstens uttryck och mobilitet på fyra orter i Västra Götaland. Platser och
samarbetspartners är Blå Stället i Angered, Trollhättans konsthall, Skövde konstmuseum och
Borås konstmuseum. På de Västtåg som tar festivalen till de olika platserna kommer
tidsanpassade performanceaktiviteter att äga rum.
Spännande konstprojekt med potential att göra skillnad. Live Action har etablerat en
internationellt ryktbar performancefestival i Göteborg vars erfarenheter man nu tar vidare till
andra platser när man minst förväntar det. Projektet vidgar deltagandet till andra målgrupper
än den traditionella och initierade konsthallspubliken.
ljud jord träd gård
Sökande organisation: Recordari HB i samverkan med soundSibling
Organisationsform: Handelsbolag
Diarienummer: KUN-562291
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Recordari (HB) söker 92 500 kronor för att genomföra en audiovisuell utställning inom
Botaniska Trädgårdens satsning Open to the Green World sommaren 2016. I stället för att
fokusera på de vanliga trädgårdssinnena syn, doft och känsel ska utställningen fokusera på
hörsel. Verken är av olika karaktär och arbetar rytmiskt och musikaliskt med trädgårdens ljud,
med röster om minnen från trädgårdar och ord på olika språk.
Spännande projekt som fokuserar på och tydliggör trädgårdens olika ljud. Mot bakgrund av
kommunallagens regler ger kulturnämnden i princip inte stöd till enskild firma/enskilda
personer om inte särskilda skäl föreligger. Handelsbolag följer principerna för enskild firma.
LOOP FAIR 2017
Sökande organisation: GoldDigger Productions
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-564591
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
GoldDigger Productions söker 50 000 kronor för att genomföra en förstudie kring möjligheten
att genomföra en "Loop fair" i Göteborg. Loop fair har som förebild en videofestival i
Barcelona som presenterar videokonst i hotellfoajéer. GoldDigger Productions tror att Loop

fair-konceptet skulle kunna fungera väl i Göteborg och vill med ett antal samarbetspartners
undersöka möjligheten. Själva festivalen kommer att genomföras 2017.
Videokonst är en stark genre i Västra Götaland, inte minst genom uppdraget till Borås
konstmuseum att vara en nationellt ledande på området. En videokonstfestival stärker
ytterligare de ambitionerna och skapar en större publik för genren.
Luften är fri!
Sökande organisation: Svensk Flöjt
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561161
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet 2016.
Föreningen Svensk flöjt söker 100 850 kronor till projektet "Luften är fri", en workshopsserie
som involverar flera musik- och kulturskolor i Västra Götaland. Inom projektets ram kommer
den professionella Flöjtensemblen 40f vid fem tillfällen arbeta med flöjtelever på musik-och
kulturskolor. Detta arbete kommer att presenteras på Svensk flöjts konsert i Skövde 2017.
Den sökta summan från kulturnämnden ska arvodera den professionella flöjtkvartettens
medverkan i projektet.
Projektet stärker samverkan mellan kulturskolorna. Att som ung musikant få möjlighet att
arbeta med professionella musiker stimulerar den framtida utvecklingen.
Marstrands Internationella Skulpturfestival
Sökande organisation: Stiftelsen Strandverket på Marstrand
Organisationsform: Stiftelse
Diarienummer: KUN-560891
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Stiftelsen Strandverket på Marstrand söker 500 000 kronor för att genomföra en
skulpturfestival på Marstrand under sommarsäsongen 2016. Man avser att inbjuda många
välkända konstnärer/skulptörer att ställa ut sina verk runt om på Marstrandsön och i viss
utsträckning på Koön.
Marstrand är en viktig turistort i Kungälvs kommun. Stiftelsen Strandverket på Marstrand
bedriver en framgångsrik konstgalleriverksamhet på ön i det gamla strandverket i hamnen.
Projektets budget omfattar inget stöd från Kungälvs kommun. Ansökan till Statens kulturråd
är under behandling.
Matfest 2016
Sökande organisation: Lokalproducerat i Väst
Organisationsform: Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
Diarienummer: KUN-563221
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Det icke vinstdrivande aktiebolaget Lokalproducerat i Väst söker 150 000 kronor för projektet
"Matfest 2016". Projektets syfte är att manifestera betydelsen av lokalproducerad mat.

Ordet kulturs koppling till livsmedelsproduktion är otvetydig, men kulturnämndens
verksamhet avser huvudsakligen andra kulturaktiviteter. Livsmedelsproduktion är en fråga
som miljö- och regionutvecklingsnämnderna arbetar med och stöder på olika sätt.
Melleborg, Bengtsrud och Götefors En spårbunden treenighet?
Sökande organisation: Kultur 414
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563611
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kultur 414 söker 60 000 kronor för att arbeta vidare med musikaliskt utbyte mellan Majorna i
Göteborg och Mellerud och Bengtsfors, ett projekt som inleddes 2015 med stöd från
kulturnämnden.
Det finns skäl att de engagerade kommunerna och stadsdelsnämnden fortsätter finansieringen
av detta projekt. Piloten som beviljades regionala medel under 2015 har ännu inte
slutredovisats.
MIN DAG IDAG
Sökande organisation: Under Produktion
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560211
Föreslaget belopp: 80 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 80 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Under produktion söker 80 000 kronor för att genomföra föreställningen "Min dag idag".
Produktionen handlar om hur det är att växa upp i en dysfunktionell familj. Produktionen
stöds av flera finansiärer, bland annat Göteborgs stad.
Ämnet som tas upp i föreställningen berör många och intentionen att låta publiken stanna kvar
för fördjupande samtal känns viktigt när svåra ämnen berörs. Till dessa samtal kommer
inbjudna professioner att medverka som präster, politiker och kunniga inom vård och
psykologi.
Missing Rooms
Sökande organisation: The Art Consulate
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564431
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
The Art Consulate söker 150 000 kronor för att arrangera fyra scenkonstföreställningar och
fyra seminarier. Temat är humanioras och konstens artikulering av vår samtids politiska,
ekonomiska och kulturella kris utifrån ett kulturmöte mellan Sverige och Egypten. Flera
scener i Göteborg är samarbetsaktörer tillsammans med Göteborgs universitet.
Ett möte mellan svensk och egyptisk scenkonst där vår samtids politiska frågor

problematiseras har potential att bli ett fruktbart inlägg i samtidsdebatten. Medfinansieringen
är bristfällig och ansökan brister i konkretion i allmänhet och gällande vidgat deltagande och
regional spridning i synnerhet.
Musikal
Sökande organisation: UNGiKÖR Västkusten
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561831
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
UNGIKÖR Västkusten söker 80 000 kronor för ett musikalprojekt med barnkör, solister och
musiker. Musikalen övas in med Brunnsbo musikklassers årskurser 4-5 med premiär i
Smyrnakyrkan i maj 2016. Musikalens tema är vänskap. UNGIKÖR västkusten ska kontakta
andra barnkörer i Göteborg och Västra Götaland för samarbete, turnéer och delaktighet.
Ett bra projekt som främst är en kommunal angelägenhet.
Månadens konstnär och annan kultur i TV Fyrstad
Sökande organisation: TV Fyrstads vänner
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-550781
Föreslaget belopp: 30 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 30 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
TV Fyrstads vänner söker 30 000 kronor för att genomföra ett projekt för att tillgängliggöra
delar av programarkivet, i detta fall program som avser regional kultur, konst och konstnärer.
Projektet är en del i en större satsning kring digitalisering och tillgängliggörande av olika
sorters material i arkivet.
TV Fyrstad har ett intressant historiskt kulturmaterial. Detta delprojekt ger goda
förutsättningar för en bred allmänhet och forskare att kunna ta del av ett gemensamt kulturarv.
Fyrbodals kommunalförbund delfinansierar projektet, Trollhättans stad, Vänersborg och
Uddevalla kommuner delfinansierar andra närliggande projekt. Innovatum i Trollhättan och
Högskolan Väst utvecklar hemsida/gränssitt till det digitaliserade materialet.
Nationellt uppdrag för Polstjärnepriset och Young strings academy (dold)
Sökande organisation: Musikakademi Vänersborg, Kultur- och fritidsförvaltningen
Organisationsform: Del av kommunal förvaltning
Diarienummer: KUN-564311
Föreslaget belopp: 200 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 200 000 kronor för
medfinansiering till projektet.
Musikakademin Vänersborg söker 300 000 kronor för att utveckla sina verksamheter för unga
musiker inom den klassiska musiken - Polstjärnepriset och Young strings academy. De vill
genom ansökan vidga sin verksamhet och status som Nationellt Centrum för Musiktalanger.
Av sökta medel ska 100 000 kronor användas till utveckling av Polstjärnepriset och 200 000
kronor för utveckling av ett Nationellt Centrum för Musiktalanger.

Musikakademin Vänersborg har tidigare erhållit medel från kulturnämnden för att utveckla
verksamheten, senast för att utveckla Polstjärnepriset. Utvecklingen mot ett Nationellt
Centrum för unga Musiktalanger stöds av flera framstående musikaktörer. Förutom den egna
kommunen och GSO finns påskrivna avsiktsförklaringar från Kungliga Filharmonikerna och
Radiosymfonikerna. Musikakademin i Vänersborg ska med dessa avsiktsförklaringar i handen
träffa kulturdepartementet den 23 november.
Newroz-mångkulturelfestival
Sökande organisation: Kurdiska Föreningsrådet i västra Götaland, KFR
Organisationsform: IDEELL FÖRENING
Diarienummer: KUN-562171
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
genomförandet av projektet under 2016.
Kurdiska Föreningsrådet i Västra Götaland, KFR, söker 200 000 kronor för genomförandet av
newroz-firandet i Göteborg 2016. Newroz är det kurdiska nyåret och samlar ett brett spektrum
av deltagare från olika länder och kulturer.
Genom firandet skapas förutsättningar för nya kulturmöten. Newroz-firandet är ett angeläget
projekt som kan bidra till ett breddat och fördjupat deltagande i kulturlivet.
Novemberfestivalen
Sökande organisation: Novemberfestivalen
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-579951
Föreslaget belopp: 200 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 200 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Novemberfestivalen, som är Sveriges största kortfilmstävling för unga, söker 615 000 kronor
för att fortsatt stärka festivalen. Novemberfestivalen tillhör gruppen av sökande av
kulturstrategiskt utvecklingsstöd som flyttats över till ansökningsomgången för
utvecklingsprojekt. . Man samarbetar med en rad relevanta filmverksamheter såväl nationellt
som internationellt och efterfrågan på samarbete ökar. Trollhättans stad bidrar med en
väsentlig summa till samarbetet.
Novemberfestivalen har en gedigen position som Sveriges främsta kortfilmfestival för unga.
Den har ett starkt kommunalt stöd och support från Svenska Filminstitutet och filmregioner
runt om i Sverige.
Opera i Nya Kulturella Vävnader: Björnen
Sökande organisation: Opera Estrad
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563641
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Opera Estrad söker 100 000 kronor för att genomföra projektet "Opera i nya kulturella
vävnader: Björnen". Opera Estrad vill använda opera som ett allkonstverk och utforska
världen mellan döva och hörande. Man söker för rbetsprocess och produktion av operan

"Björnen" av William Walton med operasångare, döva skådespelare, "kreativa
teckenspråkstolkar", ungdomsorkester och unga designers. Föreställningen ska spelas på
engelska, teckenspråk och mim på platser som Café Kronhuset i Göteborg, Café REKO i
Trollhättan samt på gymnasieskolor och andra tänkbara möteplatser.
Spännande och nyskapande samarbeten som också involverar och vänder sig till målgruppen
döva. Trots detta föreslås avslag då projektet i nuläget bedöms sakna de planerade
ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande i enlighet med projektbeskrivningen.
Ornungastämman 2016
Sökande organisation: Svältornas Fornminnesförening
Organisationsform: Förening utan vare sig näringsverksamhet eller arbetsgivarregistrering
Diarienummer: KUN-561911
Föreslaget belopp: 40 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 40 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Svältornas fornminnesförening söker 140 000 kronor till "Ornungastämman" 2016. För fjärde
gången vill föreningen genomföra en spelmansstämma i Vårgårda kommun med målet att
locka flera spelmän och en stor allmänhet. Föreningen söker medel från flera andra
finansiärer, bland andra Vårgårda kommun.
Nya kontakter har under åren knutits i Vårgårda kommun och fler lokala sponsorer har
tillkommit. Stämman börjar att uppmärksammas i folkmusiksverige. Stämmans arbete med
unga musikanter innebär att flera ungdomar från olika spelläger och spelmansförbund får
möjlighet att träffas och spela tillsammans och stärker på så vis lärandet över
generationsgränserna.
Picknickfestivalen Göteborg
Sökande organisation: Picknickfestivalen
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560751
Föreslaget belopp: 20 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 20 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Picknickfestivalen är en ideell förening som söker 70 000 kronor fär att genomföra en
picknickfestival i Apslätten i Kålltorp och Svarte Mosse i Biskopsgården på nationaldagen.
Festivalens profil är mångfald, tillgänglighet och gemenskap.
Festivalen kan bidra till en ökad tillgänglighet och mångfald av kulturlivet och det finns en
bred medfinansiering.
Platsutveckling historiska Skara
Sökande organisation: Skara kommun kultur- och fritidsförvaltningen
Organisationsform: kommun
Diarienummer: KUN-560541
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.

Skara kommun söker 375 000 kronor för att undersöka hur de centrala delarna av Skara kan
analyseras och beskrivas på ett sätt som ger större möjligheter till utveckling och
platsmarknadsföring av turistdestinationen Skara.
Skaras långa historia och kulturprofil ger en god grund för plats- och destinationsutveckling.
Genom projektet kommer de centrala delarna av staden att analyseras utifrån klassisk
arkitekturteori för att sedan relateras till olika aktiviteter och processer i staden. Projektet kan
få betydelse från metodutvecklingssynpunkt. Många kommuner i regionen har miljöer som
kan analyseras och utvecklas på ett liknande sätt. Stödet föreslås bidra till projektet med
samma belopp som kommunen själv väljer att inverstera utöver egen lönekostnad.
ReART.nu
Sökande organisation: Mariestads kommun
Organisationsform: kommun
Diarienummer: KUN-563931
Föreslaget belopp: 85 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 85 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Mariestads kommun söker genom Vadsbo museum 85 000 kronor för att genomföra projktet
ReART.nu. Projektet ska resultera i en utställning och handla om skillnaden i att verka som
konstnär i annat land eller i hemvan miljö. Två historiska kvinnliga konstnärsöden kommer att
jämföras med en samtida invandrad kvinnlig konstnärs upplevelser. Projektet kommer att
kopplas till Speed Art Design som visar fart, bilar och konst i Mariestad under hösten 2016.
Frågor kring hur vi påverkas av yttre omständigheter i vardagsliv och professionellt utövande
är synnerligen aktuellt och universellt. Projektet har goda förutsättningar att starta intressanta
diskussioner i konstnärskretsar men också brett i samhället.
Regionalt samarbete ljudkonst- Levande Musik
Not Quite, Gerlesborgsskolan, Skövde Konsthall och Borås Konstmuseum
Sökande organisation: Levande Musik
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561931
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering till projektet 2016.
Levande musik söker 110 000 kronor för att i samarbete med Skövde konstmuseum, Borås
konstmuseum, Konstnärskollektivet Not Quite samt Gerlesborgskolan genomföra
platsspecifika ljud- och konstinstallationer. Projektet ska ses som ett delprojekt i det större
nätverkssamarbete som formeras mellan aktörer inom samtida konstformer i Västra Götaland.
För projektet har två kvinnliga ljudkonstnärer anlitats.
Samarbetet öppnar upp för en ny publik att möte den samtida musiken och ljudkonsten.
Projektet visar även på hur de samtida konstformerna kan utvecklas tillsammans.
Revision
Sökande organisation: Linda Tedsdotter genom Föreningen Art & Science
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564021

Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Föreningen Art & Science söker 350 000 kronor för projektet "Revision", ett
utställningsprojekt som tar sin utgångspunkt i problematiken om hur konstnärligt arbete
hanteras, värderas, används och utnyttjas. Utställningskatalogen, en handbok i kulturekonomi,
är en viktig del i projektet. Konstnären Linda Tedsdotter har bjudit in ett stort antal konstnärer
att medverka i arbetsprocessen och utställningen som sker i samarbete med 3:e våningen i
Göteborg.
Projektet har förutsättningar att bli ett intressant inlägg i den kulturpolitiska diskussionen.
Projektets budget är omfattande och förutsätter att flera finansiärer bidrar för att kunna
genomföras.
Rite of Exile
Sökande organisation: Iraqi Bodies
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-553961
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Iraqi Bodies söker 140 000 för att genomföra projektet Rite of Exile. Iraqi Bodies är ett
etablerat danskompani som verkat i Göteborg sedan 2009. Projektet vill med utgångspunkt
från Dantes Den gudomliga komedin diskutera moraliska dilemman och hur de upplevs och
hanteras utifrån olika kulturella kontexter.
Iraqi bodies har tidigare presenterat spännande dansföreställningar med rötter i den fysiska
teatern. Gruppen har målsättningen att uttrycka samtidens konflikter utifrån olika kulturella
perspektiv. Ambitiöst och intressant projekt med flera internationella samarbetspartners.
Scenkonst Gerlesborg - från nomad till bofast
Sökande organisation: Centrum för scenisk rörelse och eget skapande
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560021
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor för
medfinansiering av projektet 2016.
Centrum för scenisk rörelse och eget skapande söker 400 000 kronor för att skapa en
scenkonstplattform i Gerlesborg. Plattformen, som även kommer att innefatta Uttryckslabbet,
kommer att genomföra kurser, seminarier, residens och föreställningar samt vara en plats för
konstnärligt fördjupningsarbete. Kulturnämnden har tidigare beviljat föreningen medel till en
förstudie. Scenkonstplattformen stöds genom ett särskilt uppdrag från Tanums kommun där
särskilt det konstnärliga utvecklingsarbetet och dess spridning betonas.
Tanums kommun är en av Sveriges konstnärstätaste kommuner. Olika kreativa samarbeten
genomförs årligen i Gerlesborg. Att etablera en scenkonstplattform på denna plats kan
ytterligare stärka samverkan lokalt men också vara en intressant plats för konstnärer i hela
Västra Götaland. Plattformen kan även vara en möjlig diskussionspart i en kommande
danssatsning.

Shakespeares Stormen - Ett samarbete mellan Bagahus AB, Teater Teatro/Sverige, Grönlands
Nationalteater och Ella Reynis Design/Island
Sökande organisation: Teater Teatro
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563621
Föreslaget belopp: 200 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 200 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Teater Teatro söker 300 000 kronor för att framföra Stormen av Shakespeare på Bohus
fästning i Kungälv. Mana sökte och beviljades medel till detta redan 2014 men projektet
kunde då inte genomföras och medlen rekvirerades aldrig. Det långsiktiga målet är att med
teater utveckla fästningen till ett skandinaviskt centrum för kulturturism. I satsningen
samarbetar Bagehus AB, Grönlands nationalteater, Ella Reynis design från Island och
Nordiska folkhögskolan.
Projektet stärker och utvecklar kulturturismen för att göra Västra Götaland till en plats som
syns och engagerar. Projektets nordiska samarbete bidrar till mångfalden i kulturutbudet.
Professionella skådespelare arbetar tillsammans med amatörer i uppsättningen vilket stärker
ett vidgat deltagande.
Sju konstnärsdrivna block på Skogen
Sökande organisation: Skogen
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564621
Föreslaget belopp: 175 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 175 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Skogen söker 320 000 kronor för att genomföra sju konstnärsprojekt i Göteborg. Ansökan
avser medfinansiering till konstnärliga produktioner, kunskapsdelning och en expansion av
verksamheten för sju tematiska block som alla problematiserar vår samtid utifrån
konstöverskridande verk.
Skogen har god medfinansiering från Göteborgs stad och Kulturrådet. Ur regional synvinkel
skulle det vara värdefullt om Skogen utvecklade strategier för att vidga deltagandet - eftersom
en stor del av verksamheten tangerar kultur och bildning finns det ett flertal naturliga
samverkanspartners inom området.
SKARA CHAMBER ORCHESTRA
Sökande organisation: Nordiska Kammarmusikföreningen´- Aurora Chamber Music
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560341
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Nordiska Kammarmusikföreningen - Aurora Chamber Music söker 750 000 kronor för
medfinansiering av en handplockad internationell kammarorkester med säte i Skara. Tanken
är att denna mobila handplockade orkester, bestående av 15 professionella solister, ska
repetera i Skara och sedan turnera i Västra Götaland.

Den tilltänkta orkestern skulle säkerligen kunna prestera på en hög konstnärlig nivå men av
ansökan framgår inte på vilket sätt de internationella solisterna bidrar till kulturlivet i Västra
Götaland, vare sig gällande vidgat deltagande, konstnärlig kvalitet eller internationalisering.
Skulptur i Pilane 2016
Sökande organisation: Pilane Heritage Museum
Organisationsform: Enskild firma
Diarienummer: KUN-562731
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Pilane Heritage Museum söker 200 000 kronor för att genomföra sin årliga skulpturutställning
på gravfältet i PIlane på Tjörn. Exempel på en konstnär som bjuds in till 2016 är Jaume
Plensa.
Ansökan är summarisk och svår att bedöma. Mot bakgrund av kommunallagens regler ger
kulturnämnden i princip inte stöd till enskild firma/enskilda personer om inte särskilda skäl
föreligger.
Somalisk folkfestival 2016
Sökande organisation: culture development center i göteborg
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564401
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Culture Development Center söker 260 000 kronor för att arrangera en somalisk folkfestival
under våren 2016. De vill i samverkan med kulturinstitutioner i Göteborg bjuda in välkända
författare, poeter, musiker m.fl. Målgruppen för festivalen är barn, ungdomar och vuxna i
Göteborg med omnejd.
En somalisk kulturfestival som arrangeras av somaliska föreningar i samverkan med
kulturinstitutioner i Göteborg har potential att bli inte bara en lokal eller regional
angelägenhet utan även nationell. Den planerade festivalen har dock en allt för lokal karaktär
och bristfällig medfinansiering. Det planerade samarbetet med kulturinstitutioner i Göteborg
skulle dessutom behöva utvecklas och konkretiseras.
Sommarfesten
Sökande organisation: Teater Tofta Ekonomisk Förening
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-560601
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Teater Tofta söker 100 000 kronor till "Sommarfesten", en nyskriven sommarteaterproduktion
på Tofta herrgård i Kungälvs kommun. Denna produktion ska precis som teaterns tidigare
belysa aktuella samhällsfrågor. Denna gång fokuserar ensemblen på psykisk ohälsa och på
tvåsamhet och äktenskap. Budgeten innefattar flera finansiärer.
Teater Tofta är en av få professionellt verksamma teaterensembler utanför Göteborg. De har

under några år producerat föreställningar av hög klass som väckt stort intresse både hos
recensenter och publik. Dessutom har de genom sin verksamhet skapat en ny mötesplats med
seminarieverksamhet året runt.
Stadens Ljud
Sökande organisation: Trollhättans konsertförening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562851
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Trollhättans konsertförening söker 200 000 kronor till projektet "Stadens ljud". Projektet, som
involverar barn och unga, körer, nya invånare med flera, kommer att ledas av två musiker och
kompositörer. Genom workshops och olika samarbeten samlas material in till en ny
komposition som ska spegla Trollhättans utveckling. Föreställningen kommer att framföras i
slussområdet.
Ett stort och intressant samarbetsprojekt där flera involveras i arbetet. Ett spetsigt projekt som
genom sitt breda deltagande stärker stadens identitet och attraktivitet.
Stenriket i Stallebrottet
Sökande organisation: Stallebrottet Kulturproduktion ek.för.
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-560971
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor som
medfinansiering av projektet under 2016.
Stallebrottet Kulturproduktion söker 600 000 kronor för att för andra året i rad sätta upp
föreställningen Stenriket i Stallebrottet. Kulturnämnden medfinansierade 2015 års produktion.
De sökta medlen avser gager till skådespelarna.
Säsongen 2015 var framgångsrik. Under nästa år avser man sätta upp samma föreställning på
ett effektivare sätt under fem samlade dagar. Kulturnämnden bidrog under 2015 med 400 000
kronor. Sotenäs kommuns medfinansiering är svag men stödet från civilsamhället är starkt.
Mot bakgrund av kulturnämndens ambition att bidra till en region som syns och engagera
föreslås kulturnämnden medfinansiera projektet med 300 000 kronor.
Strata i Skaraborg
Sökande organisation: Kulturföreningen CO-OP
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-562791
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kulturföreningen CO-OP söker under två år 385 500 per år för projektet Strata i Skaraborg.
Under sommaren 2015 genomförde CO-OP en förstudie - "Västergötlands pyramider" som
medfinansierades genom kulturnämndens stödform Frispel. Förstudien hade fokus på de
västgötska platåbergens historia, litteratur, geologi och konst. Under de kommande två åren
vill man med utgångspunkt från platåbergen fortsatt utveckla ett tvärdisciplinärt arbetssätt

genom seminarier, litterära uppläsningar och utställningar. Man vill engagera konstnärer,
näringsidkare, föreningsliv på privata och offentliga mötesplatser.
Intressant projekt med hög ambitionsnivå som saknar lokal och delregional finansiering.
Studiefrämjandet FILM Skaraborg
Sökande organisation: Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-558861
Föreslaget belopp: 200 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 200 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden söker 300 000 kronor för att genomföra filmprojekt
under 2016. Studiefrämjandet och Filmverket har tidigare fått medel från kulturnämnden för
att utveckla sitt arbete med filmskapande för ungdomar. Aktiviteter som genomförts och
planeras att genomföras är framtagande av studiematerial, aktiviteter på fritidsgårdar, filmkollon, filmfestival och dylikt.
Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden har utvecklat sin filmverksamhet under ett antal år
och har skapat goda förutsättningar för fler och en ökad mångfald av ungdomar att utveckla
sitt filmskapande. Genom projektet kan deltagandet i kulturlivet ökas och genom nya
kontaktytor, och studiematerialet som utvecklats inom ramen för projektet så finns det goda
förutsättningar för verksamheten att leva vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Subkultfestivalen
Sökande organisation: Kulturföreningen Subvox
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561781
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kulturföreningen Subvox söker 250 000 kronor för genomförande av en festival för regionens
”alternativa krets och utövare”, ”att leva ut och stärka sig i sin egen identitet och
könsöverskridande uttryck” samt en festival där ”regionens rullstolsanvändare obehindrat kan
ta del av utbudet”.
Festivalen kan säkerligen fylla sina syften men är svår att bedöma eftersom ansökan är
knapphändig gällande innehåll och form.
Ta i hand - att mötas genom slöjd och handarbete
Sökande organisation: Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561171
Föreslaget belopp: 400 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 400 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016. Projektet är tvåårigt, sökta medel avser år ett.
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland söker 400 000 kronor till ett
samverkansprojekt där hantverk och slöjd är den sammanhållande faktorn. Den regionala
förvaltningen Västarvet är samarbetspart med sin organisation för hemslöjdskonsulenter.

Föreningen Svensk Form och organisationen Hela Sverige ska leva medverkar. Idén är att
människor oavsett bakgrund ska kunna mötas genom hantverket, oberoende av etnicitet,
boendeförhållanden eller ålder. Ansökningar om medfinansiering är också inlämnade till
Statens kulturråd och Nämnden för hemslödsfrågor. Dessa är under behandling.
Projektet svarar väl mot kulturnämndens prioriteringar för vidgat deltagande och att gynna
nyskapandet. Projektet förväntas genomföras med god regional spridning.
Tangofestival Krokstrand 2016
Sökande organisation: World Dance Company
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560191
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
World Dance Company söker 150 000 kronor för att återuppliva tangofestivalen i Krokstrand
utanför Strömstad, en festival dit man kan komma och såväl uppleva professionella
tangodansare från Argentina och Spanien som att själv pröva att dansa tango. Festivalen
bjuder också på inslag av flamenco, svensk folkmusik och arabisk dans.
En annorlunda festival i Krokstrand utanför Strömstad. Arrangemanget förutsätter mycket
ideellt arbete från föreningar, näringar och enskilda personer i Krokstrand. Den kommunala
finansieringen är svag vilket motiverar en mindre stöd än vad som söks.
Teater Bauer
Sökande organisation: Teater Bauer
Organisationsform: Ideell förening F skattsedel är under behandling, blankett 4620
inskickad
Diarienummer: KUN-560171
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Teater Bauer söker 3 378 250 kronor för att etablera en ny teater i Göteborg med viss
verksamhet i hela Västra Götaland. Bakom ansökan finns flera kunniga teaterpersoner.
Projektet är spännande och nyskapande och intentionen är att visa att även teaterkonsten har
ansvar för samhällsutvecklingen. För att med rätta kunna kalla sig ”samtida” ska kontinuerlig
dialog föras med både ett konstnärligt råd och ett medborgarråd. Teatern ska utöver sina
produktioner vara en mötesplats för seminarier och workshops mellan konstnärer, andra
professioner och invånare.
Ambitionerna är stora, men att etablera en helt ny teater med alla delar på plats kostar och
kräver lokal medfinansiering. Teatern kan återkomma med en preciserad ansökan för någon
del i den tänkta satsningen.
Teater i Göteborgs södra skärgård. Trettondagsafton
Sökande organisation: Kulturföreningen Parasoll
Organisationsform: Ideel förening
Diarienummer: KUN-556681
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.

Kulturföreningen Parasoll söker 100 000 kronor för att sätta upp Shakespeares
"Trettondagsafton" som sommarteater på Köpstadsö i Göteborgs södra skärgård. Målet är en
professionell föreställning med aktörer och musiker utbildade på Balettakademien och att
samtidigt engagera invånare och publik.
Parasolls sommarteater är av lokal karaktär och saknar medfinansiering av Göteborgs stad.
Teater utan gränser - "Fröken Julie"
Sökande organisation: Musik Vänner
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564631
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Musik Vänner söker 47 200 kronor för uppförandet av Fröken Julie. Tanken är att pjäsen ska
framföras på ett flertal orter i Västra Götaland med artister från Sverige, Ryssland och Chile.
På detta sätt hoppas man locka en "invandrarpublik".
Det är svårt att bedöma projektets relevans i förhållande till vidgat deltagande eller
internationalisering eftersom projektbeskrivningen är kortfattad. Det framgår inte på vilket
sätt ”invandrarpubliken” lockas av konceptet eller var pjäsen ska uppföras.
TEATERKIOSKEN
Sökande organisation: MEETING PLAYS ek. för.
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-563661
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Meeting Plays söker 100 000 kronor för projektet "Teaterkiosken" som är en mobil
konstutställning inrymd i en husvagn. Projektet är en utveckling av det tidigare genomförda
projektet "Kulturvagnen i fyrklövern" som genomfördes i stadsdelen Lundby i Göteborg.
Visionen är att involvera invånarna på de platser som konstprojektet besöker.
Nytänkande och uppsökande konstprojekt i Göteborg som nu vill vidga verksamheten till
Borås Stad. Projektet, som förutsätter tydlig lokal förankring, saknar medfinansiering från
Borås stad.
Tidskriftsbilaga
Sökande organisation: Tidskriftsverkstaden i Väst
Organisationsform: Ekonomisk förening
Diarienummer: KUN-562601
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Tidskriftsverkstan söker 40 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för att
återpublicera tidskriftsmaterial i form av tidskriftsbilagor inlagt i dags- och veckopress. På så
sätt hoppas man nå nya läsare som i sin förlängning kan generera nya prenumeranter på
kulturtidskrifter.

Kulturtidskrifterna har problem att nå ut till en större publik och därmed svårigheter att
ekonomiskt finansiera utgivningen. Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade 2014
om ett essästöd som ger stöd att finansiera författares och publicisters arbete till
kulturtidskrifterna. Statens kulturråd, som anges som samarbetspart, tillskjuter inte enligt
projektbudgeten extra medel för projektet.
Tillväxt med musiknäringen som verktyg
Sökande organisation: Music Development Factory AB
Organisationsform: Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
Diarienummer: KUN-549051
Föreslaget belopp: 300 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 300 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Music Factory söker 300 000 kronor för att sista året av en treårssatsning stärka
musiknäringen; med entreprenörsinriktade utbildningar, företags- och
organisationsutveckling, integration och internationalisering. Finansiärer är främst Skara
kommun, regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Det är integration och
internationalisering som ansökan gäller för att inkludera unga från utsatta miljöer, flickor med
flera. Det internationella arbetet är ett sätt att öka kontakterna i en bransch som kräver
internationell närvaro. Kulturnämndens samarbetsregion North East England är en stark part i
det EU-projekt som nu tar form.
De delar som Music Factory söker medel till passar väl in i kulturnämndens strategiområden
kring vidgat deltagande och ökad internationalisering. Det senare har tagit rejäl fart, både
ambitionsnivå och tempo är höga.
Tjejer och killar i utsatta område tillsammans, att integreras lättare i samhället genom kulturlivet.
Sökande organisation: Somali FF
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-563451
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Somali FF söker 150 000 kronor för medfinansiering av ett läger för flickor från Aisha
islamiska förening i Borås och Somali FF i Borås. På lägret ska barnen lära sig om den
svenska kulturen och landsbygden.
Föreningslivet är centralt för integration, social sammanhållning och gemenskap och därmed
för vidgat deltagande i kulturlivet. Projektet är av lokal karaktär och saknar kommunal
medfinansiering. En bredare representation av samarbetsorganisationer skulle dessutom stärka
ansökan.
Torpåkra Ljudstation
Sökande organisation: Soundspotters /Torpåkra Ljudstation
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564361
Föreslaget belopp: 75 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 75 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.

Soundspotters söker 150 000 kronor för att arrangera en ljudkonstfestival i Torpåkra i
Herrljunga kommun för tredje året i rad. Här ska oetablerade artister samsas med mer
etablerade samtidigt som man utvecklar en experimentverkstad för den sonora konsten samt
residens. Arrangörerna har fått flera förfrågningar från gästande konstnärer kring att arrangera
residens.
Arrangemang och möten med professionella ljudkonstnärer i en del av Västra Götaland som
till stor del saknar kulturinstitutioner och mötesplatser.
Uddevalla Folkmusikfestival 2016
Sökande organisation: Uddevalla kommun
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-561561
Föreslaget belopp: 150 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 150 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Uddevalla kommun söker 150 000 kronor för att tillsammans med spelmansförbunden i
Västra Götaland och andra aktörer genomföra Uddevalla Folkmusikfestival 2016.
Trots namnet är Uddevalla Folkmusikfestival inte endast ett kommunalt arrangemang utan
också ett regionalt möte för spelmän och deras organisationer i Västra Götaland. Bohusläns
museum är samarbetspart. Festivalen svarar väl mot kulturnämndens prioriteringar kring
vidgat deltagande.
Uddevalla Solid Sound 2016
Sökande organisation: Musikföreningen Uddevalla Solid Sound
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560321
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Musikföreningen Uddevalla Solid Sound söker 400 000 kronor för musikfestivalen Uddevalla
Solid Sound under 2016. De medel som söks från kulturnämnden avser artistbudgeten.
Ambitionen är att kunna erbjuda gratis inträde och därmed öka både festivalens, Uddevallas
och Västra Götalandsregionens attraktivitet.
Musikfestivalen Uddevalla Solid Sound är en ambitiös festival med stor kommersiell
potiential. Trots ambitionen att kunna erbjuda gratis inträde framgår av ansökan ingen
medfinansiering från Uddevalla kommun. Det framgår inte heller om man fått stöd från
Statens musikverk.
Ung Kultur Möts (UKM) Riksfestival 2016
Sökande organisation: Alingsås Kommun
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-563771
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Alingsås kommun söker 200 000 kronor för att genomföra den regionala och nationella

UKM-festivalen (Ung kultur möts), en verksamhet som vill lyfta ungas möjlighet att utveckla
sitt konstnärsskap. Varje kommun utser efter en lokal uttagning några unga som representerar
kommunen i en gemensam regionfestival som i sin tur beslutar vilka ungdomar som ska få
medverka på den årligen återkommande nationella UKM-festivalen.
Sedan tidigare har kulturnämnden beslutat att genom KulturUngdom stödja den nationella
festivalen Musik direkt. Att genom en enskild kommuns initiativ även vara värd för UKM:s
riksfestival stärker Västra Götaland som en region för unga.
UP16 (Sextonde ungdomsprojekt):
”Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region”
Sökande organisation: IKFC (Iranska Kulturforskningens Center)
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-559261
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
IKFC (Iranska Kulturforskningens Center) söker 120 000 kronor för genomförande av ett
antal kulturaktiviteter under 2016 i Göteborg; bland annat studiebesök, seminarium,
föreläsningar och workshops, en festival och en teater i samband med kulturdagarna under
Nowruz. Målgrupperna är barn 10-14 år, ungdomar 15–26 år samt deras föräldrar.
De planerade kulturaktiviteterna ska leda till att underlätta integrationsprocesserna och
förhindra ensamhet och isolering. Av ansökan framgår inte vilka kulturaktiviteter som man
avser att genomföra och den regionala spridningen står inte i proportion till
kostnadsfördelningen mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.
Utopia Utvecklar - Intersektionell inventering och kompetenshöjning för ett tillgängligt kulturliv.
Sökande organisation: Kulturföreningen Utopia
Organisationsform: Allmännytting ideell förening utan F-skattsedel. Föreningsstadgar
bifogas.
Diarienummer: KUN-563291
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Kulturföreningen Utopia söker 1 660 500 kronor för projektet Utopia som verkar för lika
möjligheter att utöva kultur oberoende av olika funktionsvariationer. Det intersektionella
perspektivet genomsyrar arbetssättet. Utopia planerar att utveckla en tillgänglig hemsida som
ska fungera som en resursbank för tillgänglighetsfrågor inom kultur.
Bra och viktigt projekt som i nuläget saknar andra finansiärer än Västra Götalandsregionen
och dessutom finns redan en tillgänglighetsdatas inom regionen.
Valle Baroque
Sökande organisation: Göteborg Baroque idéell förening
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560201
Föreslaget belopp: 400 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 400 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.

Göteborg Baroque söker 500 000 kronor för att genomföra Valle Baroque i Falköping och
Skara sommaren 2016 samt under sex helger därefter. Sammanlagt blir det 16 konserter,
mästarklasser och andra kurser i bland annat körsång.
Valle Baroque är en både välbesökt och konstnärligt uppmärksammad festival som håller hög
kvalitet. Kommunerna Skara och Falköping är goda medfinansiärer.
Varia
Sökande organisation: Varia
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-579941
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Varia söker 150 000 kronor för att fortsatt skapa en plattform för improvisation med dansen
som utgångspunkt. 2016 planeras två utåtriktade aktiviteter/festivaler samt seminarier och
workshops. Varia tillhör gruppen av sökande av kulturstrategiskt utvecklingsstöd som flyttats
över till ansökningsomgången för utvecklingsprojekt. . Varia är en internationell festival med
ett brett regionalt samarbete som inbegriper även andra konstarter än dansen.
Varia är en festival som fyller en nisch. Den har arbetat sig fram till en plats för improvisation
inom främst dansen. Deltagandet är brett och internationellt och nu har man även en bred
medfinansiering.
Vi byter skulpturer med varandra- skulpturbiennalen i Borås 2016 får en satellit
Sökande organisation: Ulricehamns kommun
Organisationsform: kommun
Diarienummer: KUN-562761
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2015.
Ulricehamns kommun söker 100 000 kronor för projektet "Vi byter skulpturer med varandra skulpturbiennalen i Borås får en satellit 2016". I många kommuner väljer man numera att
satsa på offentlig konst och skulptur. Ulricehamn och Borås är två kommuner som ser
möjligheter i offentlig konst.
Borås stad har under många år arbetat framgångsrikt med utveckling i frågan. Boråsregionen
delfinansierar med 92 000 kronor. Mot bakgrund av prioriteringar i kulturplanen föreslås
kulturnämnden bevilja medfinansiering av projektet.
Vi lever
Sökande organisation: Ensemble Bröl
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-550451
Föreslaget belopp: 0
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att avslå ansökan.
Ensemble Bröl söker 580 000 kronor för att omarbeta, utveckla och turnera med en redan
producerad föreställning i syfte att samarbeta med gymnasieskolor. Syftet är att utifrån den

turnerande föreställningen öppna för en dialog om egna erfarenheter.
Det är en god ambition att öppna dialog om viktiga samhällsfrågor. Av ansökan framgår dock
inte med vilka skolor man avser att samarbeta. Medfinansiering från Statens kulturråd,
Göteborgs stad eller annan kommun är ej beslutad.
WAK-We Are Kultur ÅR 2
År 1 diarienummer KUN-512421
Sökande organisation: Studiefrämjandet i Norra Skaraborg
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-561331
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Studiefrämjandet i Norra Skaraborg söker 250 000 kronor för medfinansiering av projektet
under 2016. Studiefrämjandet avser att bygga upp en plattform för främjande av kultur för
”unga mellan 13-25 år som bor i Mariestad, Karlsborg, Tibro och Skövde dessutom
arbetssökande, unga sjukskrivna, asylsökande ungdomar, unga(kanske något äldre) med
fysisk/psykisk funktionsnedsättning”. Plattformen ska bestå av sökbara pengar för
målgruppen, inspirationskvällar, workshop, arrangörsutbildning, brobyggarkvällar och
studiebesök.
I ett brett förankringsarbete har ungas eget skapande och utvecklingspotential blivit synligt i
norra Skaraborg. Projektet kan skapa bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturoch fritidsverksamheter och öka delaktighet i kulturlivet för kommunernas invånare. Det
medför ökade möjligheter till samverkan, samtal och kreativa processer i denna del av
regionen. Projektet löper under tre år och det första året, för vilket kulturnämnden anslog
medel, är bara delvis redovisat. De föreslagna stödet avser att garantera en fortsättning under
våren 2016.
West Pride - hbtq festvalen Göteborg
Sökande organisation: West Pride - hbtq festvalen Göteborg
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564351
Föreslaget belopp: 1 000 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 1 000 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
West Pride – hbtq-festivalen Göteborg söker 1 500 0000 kr för att genomföra en konst och
kulturfestival i Göteborg och för att utveckla det uppsökande arbetet i Västra Götaland.
West Pride har ett tydligt regionalt värde och med Västra Götalandsregionens medel kan West
Pride utveckla det formaliserade samarbetet med kommuner i Västra Götaland.
WestSweden/SoutAfricaEast Artists Exchange
Sökande organisation: Konstkusten
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564201
Föreslaget belopp: 75 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 75 000 kronor för

medfinansiering av projektet under 2016.
Konstkusten söker 125 000 kronor för att återuppta utbytet mellan Västsverige och Sydafrika
som har rötter i sextiotalet med utställningar på Röhsska museet och var intensivt på
nittiotalet. Efter de årens starka engagemang mot apartheid har mycket av kontakterna
avstannat. Konstkusten ska starta samarbetet på nytt mellan några av de konstnärer som då
deltog och en grupp yngre. 2015 gjordes en utställning på KKV Bohuslän och nu ska man
arrangera en workshop i Bohuslän mellan yngre och äldre konstnärer från båda länderna för
att sedan ställa ut.
Det är positivt att dessa kontakter som finns används och, inte minst, förnyas. Samarbetet
stärker Västra Götaland som en mötesplats i världen.
Winter Word festival
Sökande organisation: Strömstad kommun- Winter word festival
Organisationsform: Kommun
Diarienummer: KUN-579981
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Strömstads kommun söker 125 000 kronor för att fortsätta att arrangera WWF, en festival som
arrangerats årligen sedan 2009 med läsningar, författarframträdanden, workshops mm i
samarbete med andra svenska och norska litterära arrangörer och studieförbund. Strömstads
kommun/Winter Word Festival (WWF) tillhör gruppen av sökande av kulturstrategiskt
utvecklingsstöd som flyttats över till ansökningsomgången för utvecklingsprojekt. Festivalen
pågår i tre dagar och lockar runt 100 besökare.
Regionens kulturfestivaler är många på alla områden utom litteraturens. Det är viktigt att
främja en professionell litterär arrangör som nu även jobbar med residens.
Witch, Bitch, Temptress, Feminist
Sökande organisation: Utomjordiska
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-560501
Föreslaget belopp: 50 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 50 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Utomjordiska söker 50 000 kronor för produktionen ”Witch, Bitch, Temptress, Feminist” där
de jämför dagens näthat mot kvinnor med kvinnliga kompositörers låga position.
Produktionen kommer att framföras på en feministisk barockfestival på Röda sten i Göteborg.
Enligt ansökan är endast 3,8 procent av all musik som framförs på svenska konsert- och
operahus skriven av kvinnor. Det är därför viktigt att lyfta fram kvinnliga kompositörers verk.
I arbetet med att vidga deltagandet i kulturlivet har kulturnämnden genom riktlinjerna ”Rätten
att delta i kulturlivet” antagit sex olika insatsområden, varav ett är ökad jämställdhet.
Wolf
Sökande organisation: Hirame

Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-564211
Föreslaget belopp: 80 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 80 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Hirame söker 80 000 kronor för projektet "Wolf" som är den sista och avslutande delen i
Fraukes projekt MOON - produktionerna Emerge, Nagaame - a spell of long rain samt Wolf.
Wolf har premiär i Göteborgs Botaniska trädgård under Göteborgs Dans- och Teaterfestival
2016. Wolf är ett nytt internationellt butohdansverk skapat för en turné i Sverige och Japan
2016.
Projektet representerar ett egensinnigt konstnärskap på mycket hög nivå. Frauke skapar ofta
platsspecifika föreställningar där dansen utforskar kroppen och våra idéer om individ,
samhälle, normer och kultur.
Åmåls blues festival
Sökande organisation: Åmåls blues föreningen
Organisationsform: Ideell förening
Diarienummer: KUN-580001
Föreslaget belopp: 100 000
Handläggarens bedömning: Förslag till beslut: Att bevilja 100 000 kronor för
medfinansiering av projektet under 2016.
Åmåls Blues firar 25-årsjubileum 2016 och söker 400 000 kronor för en extra satsning med
fortsatt fokus på kvinnor inom blues och arrangemang för barn och unga. Föreningen Åmåls
Blues tillhör gruppen av sökande av kulturstrategiskt utvecklingsstöd som flyttats över till
ansökningsomgången för utvecklingsprojekt. Festivalen anordnas under fem dagar i juli och
lockar besökare från hela Sverige och även Norge. Under dessa dagar är 150 av de 180
medlemmarna aktiva volontärer.
Åmåls bluesfestival är ett gott exempel på en kulturaktivitet som sätter en kommun på kartan
med stort musikutbud och ett engagerat civilsamhälle.

