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Aktuellt från NFH, juni 2019
Efter en intensiv vår där Nämnden för hemslöjdsfrågor
•

•
•

tillsammans med Sörmlands museum och Hantverkslaboratoriet arrangerade
en konferens om immateriellt kulturarv med deltagare från många olika
verksamheter och sektorer,
deltog och medverkade i Kulturrådets samverkanskonferens där värdefulla
dialoger med landets regioner fördes samt
genomförde vår årskonferens med tema hållbarhetsfrågor i Jokkmokk/Luleå i
april

så ser vi fram emot sommar och semester! Behöver du komma i kontakt med oss
under juli månad hänvisar vi till info@nfh.se.

Friedrike Roedenbeck
Kanslichef

Hösten kommer för Nämnden för hemslöjdsfrågor bl a innehålla seminarium om hållbart samlande kopplat till
Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum i samarbete med Hemslöjden, introduktion av nya
nämndledamöter, branschträff om ull och kunskapsseminarium om hemslöjd för regional strategisk nivå/
huvudmän.
Det fortsatta arbetet med samverkansmodellen kommer under hösten innebära beredning av fyra nya
regionala planer samt diskussioner om modellens måluppfyllelse, styrning och utveckling.

Kalendarium
30 augusti Hållbart samlande det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar, se nedan.
4 september Dialog med Region Dalarna, Dalarnas hemslöjdsförbund och Sätergläntan.
30 september Nämndmöte, Stockholm
15 oktober Sista dag för projektansökningar till NFH.
1112 november Branschträff för samverkansparter  organisationer, företag och civilsamhälle  med svensk
ull i fokus. Med brittisk förebild, hur skulle en svensk Wool Week se ut? Vi bjuder in till två dagar fyllda med
diskussioner och workshops på temat. Program och anmälan kommer under augusti.
20 november Kunskapsseminarium i Stockholm för regionala kulturchefer, tjänstepersoner och aktörer inom
hemslöjdsområdet. Att synliggöra deltagarkultur blir temat för årets kunskapsseminarium. Vi vill lyfta slöjd som
deltagarkultur men också frågor kring hur kultur organiseras och vad det betyder för samhället, utövarna och
kulturområdet. Moderator för dagen är Gunilla Kindstrand. Program och anmälan kommer efter sommaren.

Bjud in oss!
Kansliet har under våren besökt region Skåne, Kalmar, Gävleborg, Östergötland och Uppsala för dialog kring
slöjdfrågor och nya kulturplaner. Efter sommaren besöker vi Västerbotten och Dalarna. Bjud gärna in kansliet
för regional dialog på hemmaplan! Kontaktuppgifter NFHs kansli.

Förordnande av ordförande och ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor 20192022
Regeringen utser f.d. riksdagsledamoten Tina Ehn att vara ledamot och ordförande samt professorn Zandra
Ahl, journalisten Frida Arnqvist Engström, verksamhetsledaren Bertil Björk, museichefen Karin Lindvall,
administrative chefen Henrik Orrje, konstnären Hanna Råman, slöjdaren Pär Jörgen Sundqvist samt
kulturentreprenören Pratik Vithlani att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor fr.o.m. den l juli 2019
och t.o.m. den 30 juni 2022.

Projektmedel att söka 15 aug15 okt
NFHs årliga utlysning av projektmedel är ett viktigt verktyg
i arbetet med att nå fler, att utveckla nya arbetsformer,
utforska idéer och vidga vår målgrupp. Bidragen är även
en viktig resurs i arbetet med att stärka förnyelse och
utveckling i samverkan med den regionala nivån.
Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare,
organisationer och institutioner.
Information om att söka projektbidrag från NFH här.

Sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar
Tema för årets seminarium är begreppet hållbart samlande;
från insamlingspolicy, urval och konservering till att samla in
idéer och processer i syfte att föra dem vidare. Vi blickar
även framåt och funderar kring hur digitaliserade samlingar
kan användas nu och i framtiden.

Seminariet den 30 augusti i Stockholm är ett
samarrangemang mellan NFH och Hemslöjden.
Läs mer om program och anmälan här.

Romska smycken
Sedan tre år tillbaka arbetar Romska Kulturcentret i Malmö (RKC) med att i projektform inventera och
informera om romskt hantverk. Inventeringen har lett till vandringsutställningen Romska smycken, vilken
visats på regionmuseet Kristianstad och till hösten respektive våren 2020 visas på Hälsinglands museum och
Österlens museum.
Parallellt har RKC tillsammans med Skånes Hemslöjdsförbund arrangerat hantverksworkshops för romska
ungdomar som fått prova olika material, tekniker och uttryck.
Är du intresserad av att ta emot utställningen och den medföljande programverksamheten kontaktar du
nationell utvecklare romskt hantverk Erland Kaldaras 040812 22.
Mer information om utställning och ungdomarnas workshops här.

Nuläge ULL
Det händer en hel del på ullområdet i landet just nu. Den 13 maj 2019 samlades ett trettiotal projektledare
och aktörer inom den svenska ullbranschen i Stockholm för att delge varandra erfarenheter från pågående
ullprojekt. Tio projekt presenterades, en del i uppstartsläge och vissa som kommit längre och nu funderar på
hur erfarenheter och idéer ska förvaltas vidare. Rapport från Nuläge ULL här.

Plats för slöjd  Slöjd Stockholms residensprogram
Hösten 2019 förflyttas Slöjd Stockholms årliga residensprogram norrut till Jokkmokk i Norrbotten. På den
anrika skolan Samernas utbildningscentrum/Sámij åhpadusguvdásj kommer två residensdeltagare att
erbjudas plats. Läs mer här.
Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm besöksadress: Västgötagatan 5
www.nfh.se
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