
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NORDISKT NÄTVERKSMÖTE - HANDMADE 
 
Tid & plats   9 februari 2018 

Statens Kulturråd, Borgvägen1, Stockho 
 

 
 
 
 
 
Handmade – vad händer sedan 
Nordiskt nätverksmöte Supporting craft & design  

Fredag 9 februari kl 9-16 
 
9.00  Välkommen!  

Veronica Lamppa Lönnroth, enhetschef Scen, 
musik, bild och form hälsar välkommen till 
Kulturrådet. 

 
9.15  Mangfoldighed på mange måder. Griber vi 

støttemyndigheder den?  
Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond, hälsar 
välkommen till nordiskt nätverksmöte  

9.45  Konsthantverk i Sverige 
Christina Zetterlund, professor Konstfack, berättar 
om antologin Konsthantverk i Sverige 

 
10.30 Kaffe 
 
10.45  Romskt hantverk igår, idag, imorgon  

Erland Kaldaras, Romskt Kulturcenter i Malmö, 
berättar om det pågående projektet 

11.30  Plats för slöjd 
Magnus Ericson, Stockholms läns museum, berättar 
om ett nytt projekt 

 
12.00  Lunch 
 
13.00  Teori på formområdet – tre korta exempel 

Nina Leppänen, seniorrådgivare Nordisk 
Kulturfond, gör en återblick till senaste mötet och 
diskussionen Teori på formområdet tre korta 
exempel presenteras 

13.30  Workshop  
samtliga deltagare har med sig två exempel på 
projekt eller verksamheter i Handmades anda  

 

15.00  Kaffe 

 

15.30 Avslutning 
 Benny Marcel sammanfattar och avslutar mötet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordisk Kulturfonds satsning Handmade handlar om 
nya perspektiv på det handgjorda, att uppmärksamma 
handens kunskap, uppvärdera det handgjorda och 
utmana invanda värderingar. 

 
Vi börjar vårt möte med några föredragningar som 
illustrerar mångfald, nya aktörer och perspektiv, 
därefter gör vi en tillbakablick till förra årets diskussion 
och ser vad som har hänt. 

 
På eftermiddagen gör vi tillsammans en kartläggning av, 
om och i så fall, hur hantverksområdet utvidgas och 
förändras i de nordiska länderna. Ser ni att det finns bra 
exempel ifrån ert land där hantverket tar plats på nya 
sätt med andra förutsättningar?  
 
Vi vill att ni till vår kartläggningsworkshop tar med och 
presenterar två nyskapande exempel på projekt eller 
verksamheter inom konsthantverk, hantverk, slöjd, 
mathantverk eller andra former av handgjort. 
 
Hjärtligt välkomna! 

Anna Livén West 

Statens kulturråd 

anna.liven.west@kulturradet.se     

Friedrike Roedenbeck 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 

friedrike.roedenbeck@nfh.se 

Nina Leppänen 

Nordisk kulturfond 

ninlep@norden.org   

Anmälan  
till anna.liven.west@kulturradet.se senast 19 januari. 
Meddela ev. allergier eller specialkost. 
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