Verksamhetsberättelse för Kultur och Kvalitet – en Intresseförening för
kulturutövning AV personer med intellektuella och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (KoK) verksamhetsåret 2017.
KoK:s syfte och mål
Kultur och Kvalitet är en fristående partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte
och mål att öka kvalitet i konstnärlig utövning. Föreningen vill också utveckla och sprida
kunskap om kulturutövning av personer med intellektuella och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
Detta har hänt under 2017
Den 25-26 april 2017 hade KoK sin andra konferens på GöteborgsOperans Skövdescen.
Konferensens målsättning är att presentera spännande och inspirerande konstnärliga scener
inom bild och scenkonst och musik. Under citatet ”Dans är en lättsam benämning, men som
för mig är ett livsavgörande för att just spegla och påverka. Men också till att lära mig själv
att se och uppleva människan ur flera olika perspektiv” dansade och berättade Malin och
Camilla Lucchesi om sitt sätt att arbeta fram en koreografi utifrån Malins tankar och regi. Akonst representerades av Emeli Hansson, Nita Lorimer och Vidar Lorimer Olsson. Vi fick en
intressant föreläsning om Outsider Art i ett historiskt perspektiv och en utmanande workshop.
Emeli och Vidar visade prov på sitt skapande och berättade om förutsättningarna för fortsatt
konstnärligt arbete. Operasångaren Anna Eklund Tarantino berättade om sitt arbete på Dala
Floda operafestival och Johanna Nyberg ackompanjerades på piano av Jennifer Ferguson när
hon sjöng för oss. Anna och Johanna visade också hur de arbetade med rösten inför
operaföreställningar i Dala Floda. Konferensen avslutades med den nyproducerade
operaföreställningen Shanghai av och med GöteborgsOperan och ShareMusic & Performing
Art med efterföljande samtal. Flera av artisterna uttryckte att samarbetet hade betytt mycket
för dem och de var ivriga att få fortsätta denna typ av integrerat arbete. Konferensen innehöll
även en trevlig middag där trubadurerna Albin Högare och Marinel Isaksson från Bollnäs
underhöll. Vi var cirka 50 personer som kom till årets konferens.
Under konferensen höll KoK sitt årsmöte.
Extra stort tack till Studieförbundet Vuxenskolan som var konferensens huvudsponsor och till
GöteborgsOperan som servade oss på allra bästa sätt.
KoK har haft 6 styrelsemöten under året.
Medlemmar
Föreningen har medlemmar från Östersund till Malmö, både organisationer och
privatpersoner. Arbetet med att öka medlemsantalet fortsätter. Du är välkommen att bli
medlem.
Styrelsen
Under 2017 har KoK:s styrelsen bestått av
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funktionsnedsättning, Stockholm, E-post kjell.stjernholm@sv.se
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Olle Norberg, Enhetschef Bilda Sundsvall, E-post olle.norberg@bilda.nu
Sayam Cortip, Poet, Grunden, Göteborg, E-post sayam.live@gmail.com
Hemsidan
På hemsidan, som fått en uppgradering, finns information om KoK:s aktiviteter.
Ekonomi
Föreningens första konferens kunde genomföras tack vare att Studieförbundet Vuxenskolan
generösa sponsring (30000kr),
Samarbeten
I november 2016 beviljade Allmänna Arvsfonden Mosaikteatern ett treårigt projekt som
handlar om hur man planerar och genomför en konferens. Creative Minds i Brighton har
utarbetat ett koncept som är projektets förebild. Målsättningen är att KoK ska efter projektets
slut förvalta dess resultat. På KoK:s hemsida kan man följa projektets arbete.
Föreningen har även initierat samarbete med Pascal Sverige, en förening som verkar för
kulturutövning för alla - med eller utan funktionsnedsättning och deras nya Allmänna
Arvsfondsprojekt VIDD.
Tillsammans med Hässleholms Kulturhus och Studieförbundet Vuxenskolan har ett samarbete
startats som ska utmynna i en jurybedömd utställning från den 8 september till den 10
november 2018 på Kulturhuset i Hässleholm. I juryn ingår representanter från KoK, SV och
Hässleholms Kulturhus.
Övrigt
På hemsidan får du veta mer om KoK se: www.kulturochkvalitet.se
Gå gärna med i KoK:s Facebook grupp
Stockholm den 6 mars 2018
Helena Petersson ordförande

