Beviljade projektbidrag för främjande av hemslöjd
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat projektbidrag till följande projekt för 2012.

Förstudier
50 000

Skapa för själen
En förstudie för att undersöka och utforma en stresshanteringsmetod för unga
människor, som bygger på hantverk och kulturupplevelser.
Östergötlands läns hemslöjdsförening

50 000

24-timmars slöjd
En förstudie för att hitta en modell för slöjdverksamhet som vänder sig till
ungdomar i gymnasieåldern.
Falkenbergs museum

50 000

Världens vävar
En förstudie för en vävstugeverksamhet med internationellt och interkulturellt
fokus.
Skånes hemslöjdsförbund

50 000

Skicka Vidare
En förstudie för att utveckla ett webbprojekt där äldre generationers
slöjdkunskaper förs vidare till yngre.
Companions Stockholm AB

Större projekt, ettåriga
150 000

Jordens lekar
Ett projekt där barn gör upptäcktsresa i lekar och lekredskap från olika länder
samtidigt som de lär känna hemslöjdens material och verktyg.
Integrationsnätverk

100 000

Jubileum 2012 Spetskonst
Ett utställningsprojekt för att under jubileumsåret 2012 och då föreningen
fyller 50 år sätta fokus på spetsar och knyppling.
Föreningen Svenska Spetsar

90 000

Forma framtiden – slöjden, människan och miljön
Ett utställningsprojekt under jubileumsåret 2012 och då föreningen fyller 130
år där man fokuserar på den miljövänliga slöjden.
Norrbottens läns hemslöjdsförening

100 000

Den Lilla Vävoperan
Ett projekt för att med vävningens ljud och rytm som grund skapa ett
musikdramatiskt verk – en installation, en scenisk föreställning och ett
pedagogiskt verktyg.
Stefan Klaverdal

100 000

Korgen en sammanflätad historia
Ett samarbetsprojekt med Hemslöjden i Blekinge och Regionteatern för att
erbjuda ett aktivt kulturprogram för länens skolor.
Hemslöjden i Kronoberg

100 000

365slöjd 2012
Ett projekt för att utveckla och förnya www.365slojd.se så att dagens
inspirerande sajt kan fortsätta på bästa sätt.
Slöjd i Väst

100 000

IOV Youth Congress 2012
Ett projekt för att anordna den tredje internationella ungdomskongressen,
denna gång i Sverige. Tema för kongressen är engagemang, lokalt–globalt
och samtid–framtid.
Slöjd i Väst

Större projekt, fleråriga
100 000

Slöjdkunskaper som säljer
Ett samarbetsprojekt med hemslöjdskonsulenterna i Stockholms, Sörmlands,
Västmanlands och Örebro län för att utveckla hemslöjden som näringsgren.
Stockholms läns landsting

100 000

Gårdagens hantverk blir morgondagens design
Ett projekt för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i länet och
lyfta fram Sörmlands museums samlingar.
Sörmlands museum

100 000

VisitHandiCraft Blekinge
Ett projekt för att ta fram genuina föremål ur länets slöjdtradition och göra
dem attraktiva för både besökare och länets egna invånare.
Blekinge läns hemslöjd

Hemslöjdens spjutspets
60 000

Praxis Broderi
Ett spjutspetsprojekt där traditionellt broderi är utgångspunkt för experiment
och dialog.
Frida Berntsson

60 000

Näver say näver
Ett spjutspetsprojekt där traditionell näverslöjd möter den experimentella
konst- och modevärlden.
Firma Aia Jüdes

40 000

Slöjdivism
Ett spjutspetsprojekt där ungdomarna i Kulturföreningen Bergatrollet vill
utveckla hantverksaktivismen och få fler att se möjligheterna i att skapa
själva.
Kulturföreningen Bergatrollet

