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Aktuellt från NFH, juni 2018
Här kommer årets andra nyhetsbrev från oss på Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH).
Den 23 maj samarrangerade NFH, tillsammans med Hantverkslaboratoriet, ett möte i noden
Traditionell hanverkskunskap i Mariestad. Syftet med dagen var att gemensamt arbeta fram
underlag till en Nationell agenda för traditionell hantverkskunskap. Drygt 20 personer deltog från så
vitt skilda verksamheter som traditionell trädgårdsskötsel, byggnadsvård och slöjd. Arbetet med
utformningen av agendan fortgår under hösten.
Institutet för språk och folkminnen inrättar en samrådsgrupp för övergripande frågor och
konventionsarbetets idémässiga utveckling. Gruppen kommer samlas två ggr per år och vara ett
forum för samverkan och informationsutbyte samt vara ett organ för Sveriges vidare arbete med
Unescos konvention för tryggandet av det immaterialla kulturarvet.
Friedrike Roedenbeck
Vid nämndens sammanträde i maj ägnades en dag åt utbildningsfrågor inom slöjd och hantverk.
Kanslichef
Nämnden fick lyssna till föredragningar från Myndigheten för yrkeshögskolan,
kandidatprogrammen Slöjd, hantverk och formgivning vid Linköpings universitet och Ledarskap i
slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet samt Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds arbete med
gesäll och mästarbrev. Dagen kan sammanfattas i följande punkter; yrkesidentiteterna inom de olika områdena är otydliga,
det är svårt att hitta utbildningarna, en infrastruktur som det är svårt att hitta rätt i. Nämnden fortsätter bevaka och följa
utbildningsfrågorna som är av stor vikt för området.
Under juni kommer vi att resa till Skåne, Västmanland och Halland för att prata regional hemslöjdsverksamhet. Hör gärna av
er om ni också vill ha besök av oss!
Trevlig sommar!
/Friedrike Roedenbeck

Pionjären Zickerman  seminarium 24 augusti
Välkommen till det femte seminariet om Hemslöjdens samlingar med
fokus på kämpaglöd, kvinnokraft och kreativitet!
Med utgångspunkt i Lilli Zickerman och hennes stora inventering av folklig
textil som genomfördes 19101932. Vi tittar närmare på vem hon var och
hennes innovativa arbetsmetoder.
Vi blickar även framåt och får del av många intressanta projekt där
digitalisering och skapande möts på enkla men nyskapande sätt.
Kom och inspireras till nya projekt där skapande, bevarande och
digitalisering möts samtidigt som du tar del av ett stycke kvinnohistoria som
är värd att lägga på minnet!
Seminariet är kostnadsfritt men anmälan obligatorisk. Läs mer om
programmet och hur du anmäler dig här!
Seminariet är ett samarrangemang mellan Hemslöjden och Nämnden för
hemslöjdsfrågor.

Kunskapsseminarium om slöjd för huvudmän för hemslöjdskonsulenter
NFH planerar ett kunskapsseminarium om slöjd i Stockholm 21 november. Seminariet riktar sig i första hand till huvudmän,
kulturchefer, regionala tjänstemän på strategisk nivå. Inbjudan och program kommer efter sommaren.

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i form av utvecklingsbidrag. 67 projekt från
hela landet får stöd. Bland dessa finns fyra slöjdprojekt;
• Region Blekinge: Det kreativa rummet, år 2 av 3  500 000 kr

•
•
•

Sörmlands museum: Att synliggöra det osynliga , år 2 av 2  500 000 kr
Romska kulturcentret i Malmö: Romskt hantverk igår, idag, imorgon, år 2 av 3  300 000 kr
Stiftelsen Stockholms läns museum: Plats för slöjd, år 2 av 3  400 000 kr

Sök projektbidrag från NFH
Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar bidrag till
projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och
handgjort skapande i alla dess former och uttryck.
Nästa ansökningsperiod är 15 augsti  15 oktober
2018.
Läs mer om våra riktlinjer för att söka projekt på

Läs mer om våra riktlinjer för att söka projekt på
nfh.se
Sprid gärna information om utlysningen i dina
nätverk!

Fritid = Slöjdtid, konferens 6 september
Region Halland arrangerar en konferens i Varberg om slöjd på barns
och ungas villkor, för dig som jobbar med barn och unga i såväl skolan
som på fritiden.
Konferensen Fritid = Slöjdtid arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd i
samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Varbergs kommun.
Mer information och anmälan här.

Slöjdfestival på Subtopia 1516 september
Välkommen till festivalen för slöjd och snickeri! Trä, folk och
verktyg i Alby, söder om Stockholm, är mötesplatsen för dig
av rätta virket. Det spelar ingen roll om du är en nyfiken
nybörjare eller en erfaren hantverkare, här finns något för
alla! Programmet uppdateras kontinuerligt.
Festivalen är ett samarbete mellan Slöjd Stockholm och
Subtopia.

Nya sammanhang för nämndens ledamöter
Två av nämndens ledamöter har under våren tillträtt ny tjänst resp. ett nytt styrelseuppdrag.
Love Jönsson är museichef för RIAN designmuseum i Falkenberg och Pratik Vithlani är utsedd av Stiftelsen Folkoperan till
ledamot i Folkoperans styrelse.

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev ingår du i vårt adressregister. De uppgifter som finns hos oss är namn, epostadress
och ev. arbetsplats. Vill du inte vara kvar som prenumerant? Klicka på länken nedan så tas din adress bort från vårt
adressregister. Inga uppgifter sparas och vi delar aldrig med oss av de uppgifter du lämnat.

Avregistrera min adress

Tipsa en vän om nyhetsbrevet

Nämnden för hemslöjdsfrågor : Box 4006 : 102 61 Stockholm : www.nfh.se : info@nfh.se

Postman

