Beviljade projektbidrag för främjande av hemslöjd
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat projektbidrag till följande projekt för 2013.

Startbidrag
50 000

Portal för slöjd, konsthantverk och design
Ett projekt för att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam portal för
slöjd och konsthantverk på Gotland.
Gotlands läns hemslöjdsförening

50 000

Slöjdmanifestation under Kulturhuvudstadsåret
En förstudie där hemslöjdskonsulenterna i norrlänen tillsammans med
sameslöjdskonsulenterna ska förbereda för en större slöjdmanifestation med
start under Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.
Regionförbundet Jämtland

50 000

Bling, om livsstil, slöjd och smart konsumtion
En förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en TV-programserie
med inriktning på slöjd för unga vuxna.
Typisk Form

50 000

Nya kommersiella arenor
En förstudie för att undersöka förutsättningarna för nya kommersiella arenor
för design, konsthantverk och hemslöjd i Göteborg.
Slöjd i väst

33 400

Traditionell kunskap för en modern och hållbar livsstil
Suderbyns Ekoby på Gotland vill skapa en livsstilsmodell på temat hemslöjd
och hållbarhet och sprida erfarenheterna till bland annat andra ekobyar.
Relearn Suderby

50 000

Hemslöjdskonsument
Sveriges Konsumenter och Utbildningsradion planerar ett samarbetsprojekt
kring textilier, hållbarhetskonsumtion och kvalitet där också hemslöjd och
hantverk ska integreras.
Sveriges konsumenter

Större projekt, ettåriga
100 000

Dokumentation av slöjdaren Wille Sundquist
Ett projekt för att genom filminspelning dokumentera Wille Sundqvists djupa
kunskaper inom träslöjdens område.
Surolle

90 000

I egna händer
Ett projekt för att utveckla kreativa mötesplatser där unga vuxna får lära
känna slöjdens material och tekniker, allt med fokus på att ta till vara och
återbruka för att kunna påverka sin närmiljö och omvärld.
Örebro läns museum

Större projekt, fleråriga
200 000

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

100 000

Gårdagens hantverk blir morgondagens design
Ett projekt för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i länet samt
utifrån Sörmlands museums samlingar utveckla nya säljbara och
närproducerade produkter.
Sörmlands museum

150 000

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

100 000

Lack Trä Fjäder – gränslöst berättande
Ett projekt där man utifrån museets nya utställning Magasinet vill utveckla
gränslösa mötesplatser för slöjd, hantverk, design och konst.
Etnografiska museet

Hemslöjdens spjutspets
80 000

Hemslöjdens formgivningsmetoder
Ett spjutspetsprojekt som ska undersöka hur formler använts vid utformandet
av föremål inom den förindustriella hemslöjden och därmed ge en fördjupad
förståelse för hemslöjd som formgivningsmetod.
Firma Elina Holmgren

