Beviljade projektmedel för främjande av hemslöjd
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat medel till följande projekt för 2011 vid sammanträde den 13 december 2010.

Förstudier
50 000

Mormors verkstad
En förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en plats i Malmö
där deltagarna kan erbjudas fördjupad kunskap om hemslöjd och förstå hur
gångna tiders sparsamma hushållning kan inspirera till en hållbar framtid.
Carbonellis Kulturbureau

50 000

Att väva integration
En förstudie för att utarbeta och testa ett koncept att spränga kulturella,
etniska och hantverksmässiga gränser och skapa kreativa mötesplatser.
Halländska Hemslöjdsföreningen

50 000

KKN: Hemslöjd, konsthantverk och hållbar design i Göteborg
En förstudie för att utreda förutsättningarna att genom samverkan utveckla
de kulturella och kreativa näringarna och bygga upp ett regionalt centrum
för hemslöjd, konsthantverk och hållbar utveckling i Göteborg.
Hemslöjd Västra Götaland

50 000

Same but different, Världsslöjd
En förstudie för att arbeta fram ett koncept för en utställning där slöjden
belyses ur ett globalt perspektiv och världen ur ett hemslöjdperspektiv.
Hemslöjd Västra Götaland

50 000

Jubileum 2012
En förstudie för att ta fram en plan för en annorlunda och nyskapande
utställning om spetsar och knyppling.
Föreningen Svenska Spetsar

50 000

Visit Craft Blekinge
En förstudie för att arbeta fram ett större projekt där hemslöjden och
konsthantverket stärks och får en större plats inom länets kulturella och
kreativa näringar.
Blekinge läns hemslöjd

Större projekt
150 000

Hållbar livscykel: Hemslöjd
Ett projekt för att genom utställningar både bredda och fördjupa kunskapen om lokalproducerade naturmaterial för slöjd, design och byggnadssektor.
Hemslöjd Västra Götaland

200 000

Slow Craft
Ett samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna i Gotland, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län samt Engelska magasinet i
Rejmyre på temat kulturella och kreativa näringar. Begreppet ”Slow
Craft” ska lanseras under en pilotutställning sommaren 2011.
Östergötlands läns hemslöjdsförening

100 000

Vi äger vår tid
Ett kommunikationsprojekt som vill synliggöra den kraft som genereras av
stickningen som meditativ och avstressande handling samt lyfta fram
kvinnors skapande. Ett såväl tvärkulturellt som mångkulturellt projekt som
vill uppmärksamma handens arbete i nya sammanhang.
Länsmuseet Västernorrland

100 000

Experimentell workshop ”ur skog”
Ett delprojekt i form av en workshop för slöjdare, designers och trähantverkare under ett flerårigt samverkansprojekt för att ta fram en kollektion
unika föremål med speciell anknytning till Dalsland.
Dalslands konstmuseum

50 000

Workshop Härläger
Ett projekt för att i samband med ett härläger under Medeltidsveckan
erbjuda deltagare och besökare fördjupade kunskaper i olika slöjdtekniker.
En möjlighet för nya målgrupper att upptäcka slöjden och slöjdandet.
Medeltidsveckan på Gotland

100 000

Do It Yourself – hantverksaktivism, år 2
Ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan hemslöjdsföreningen, hemslöjdskonsulenterna och Sörmlands museum för att nå ungdomar och genom slöjd
och hantverk öka deras förståelse och intresse för hållbar utveckling och
handens arbete.
Hemslöjdsföreningen Sörmland

100 000

Konst och hemslöjd i vårdmiljöer, år 2
Ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna och konstkonsulenterna för att tillsammans med yrkesutövare arbeta fram skissmaterial för offentliga miljöer, exempelvis inom vården. Ett projekt där
konsten och hemslöjden möts och där deras olika erfarenheter och kompetenser tas till vara.
Stockholms läns landsting

Hemslöjdens spjutspets
70 000

Skicka Vidare
Ett spjutspetsprojekt där intervjuer med traditions- och kunskapsbärare
samt fotografering/filmning ska utgöra basen för att på ett innovativt sätt
förmedla känslan och kunskapen om handens arbete till unga människor.
Companions Stockholm AB

70 000

Dirty South Gallery
Ett spjutspetsprojekt som vill sätta fokus på hantverket och modern slöjd
och utveckla ett digitalt galleri, en försäljningskanal på webben för nyetablerade hantverkare och slöjdare och ett diskussionsforum kring ungt nordiskt hantverk.
Dirty South Gallery HB

70 000

Re♥Lace
Ett spjutspetsprojekt som vill uppmärksamma hemslöjdens tradition och
kunnande i nya sammanhang. Ett gränsöverskridande projekt där gamla
spetsar blir basen för unika modeplagg.
Ottil Säfwenberg

