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Aktuellt från NFH, mars 2019
"Nämnden för hemslöjdsfrågor har under året fokuserat på hållbarhetsfrågorna
genom tillsättandet av en nationell utvecklare i ämnet, på immateriellt kulturarv
genom nodarbete för framtagande av en för området gemensam agenda och på
minoritetsfrågorna genom beslut inför 2019 att finansiera en nationell utvecklare
inom romskt hantverk."
Det gångna året har sammanfattats och redovisats i och med att Nämnden för
hemslöjdsfrågors verksamhetsredovisning för 2018 skickats in.

Vi ser nu fram emot detta verksamhetsår där särskilt fokus kommer läggas på frågor rörande hållbarhet,
kulturarv, minoriteter och jämställdhet. Dessutom har Nämnden för hemslöjdsfrågor tagit steget ut i
poddvärlden med satsningen på podcasten Handgjort.
Välkommen till årets första nyhetsbrev!
Friedrike Roedenbeck
Kanslichef

Kalendarium
1314 mars Att synliggöra det osynliga  en konferens om immateriellt kulturarv på Sörmlands museum i
Nyköping. Konferensen arrangeras av hemslöjdskonsulenterna i Sörmland tillsammans med Nämnden för
hemslöjdsfrågor och Hantverkslaboratoriet i Mariestad med stöd av Kulturrådet.
25 mars möte i Nybro med Kalmar läns hemslöjdsförening, konsulenter och kultursamordnare Region
Kalmar för att prata om den nya kulturplanen.
2829 mars dialog med regionala företrädare vid Kulturrådets samverkanskonferens, Stockholm.
5 april seminarium om immateriellt kulturarv med Svenska Unescorådet i Stockholm.
1617 maj nämndmöte, Stockholm.

Bjud in oss!
Hör gärna av er om ni vill att vi gör besök i era regioner under våren/försommaren. Vi kommer gärna för att
diskutera nya planer, samarbeten och ansökningar. Kontaktuppgifter NFHs kansli!

Kunskapsseminarium
Den 20 november 2019 återkommer ett kunskapsseminarium för regionala kulturchefer, tjänstepersoner och
aktörer inom hemslöjdsområdet. Sätt redan nu kryss i almanackan för det! Program och mer information om
detta kommer efter sommaren.
Förra årets kunskapsseminarium, nov 2018, Slöjdens nya rum finns filmat och tillgängligt här.

Verksamhetsredogörelse 2018
I slutet av februari lämnade Nämnden för hemslöjdsfrågor
sin verksamhetsredogörelse för 2018 samt
budgetäskande för 20202022 till Kulturdepartementet.
Vid nämndens möte i februari antogs även
verksamhetsplanering för 2019.
NFH redovisning och planering

Nationell utvecklare för romskt hantverk
Vid nämndens sammanträde i december beslutades att bevilja verksamhetsbidrag med 400 tkr för 2019 till
Romska kulturcentret i Malmö med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt
hantverk. Inriktningen på utvecklartjänsten bör vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med
unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.
Nämnden var enig i sitt beslut att ge ett långsiktigt stöd till arbetet med att synliggöra romskt hantverk, vilket
är en del av svensk hantverkstradition. De senaste åren har Romska Kulturcentret i Malmö bedrivit ett
pionjärarbete genom att kartlägga romsk hantverkstradition, att skapa en vandringsutställning och en bok
som redovisar kartläggningens resultat och parallellt anordna praktiska hantverksworkshops för ungdomar.
Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren stöttat projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon.
Projektet har som mål att revitalisera det romska hantverket genom att synliggöra traditionellt romskt hantverk
och skapa förutsättningar för romska ungdomar att arbeta med hantverk.

Handgjort  ny podcast
Det handgjorda skapandet sätts i fokus när
Nämnden för hemslöjdsfrågor tar steget in i
poddvärlden!
"Med reportagepodden Handgjort vill vi sätta det
handgjorda skapandet i en nutida kontext, genom
ljudliga reportage och fylliga samtal vill vi sprida
kunskap om de projekt som genomförts med
finansiering från Nämnden för hemslöjdsfrågor."
Hittills har två av de sex avsnitten publicerats.
Lyssna där poddar finns eller på nfh.se!

Podcasten Handgjort produceras av radiojournalisten Peter Gropman på Iris media på uppdrag av Nämnden
för hemslöjdsfrågor.

Vad händer inom ullområdet?
Nationella utvecklare Annkristin Hult har kartlagt och sammanställt de insatser som görs inom ullområdet och
vad som hänt sedan den branschträff som Nämnden för hemslöjdsfrågor arrangerade hösten 2016.
Närmast kommer ett erfarenhetsseminarium genomföras i maj med inbjudna representanter från pågående
ullrelaterade projekt för utbyte av idéer och erfarenheter. Den 1112 november 2019 återkommer
branschträffen och den vänder sig till en bredare målgrupp.
Kontakt: Annkristin Hult

NFH årskonferens, publik dag i Luleå 10 april
Välkommen till den publika dagen på Nämnden för
hemslöjdsfrågors årskonferens!
Konferensen har vi kallat Handgjord hållbarhet  göra,
laga och företaga hållbart och handlar om att gå från
att tänka hållbarhet till att göra hållbart och hur vi ska
få andra med oss. Kan slöjd vara en "låg tröskel" in till
aktiva, hållbara val? Hur kan slöjd och hantverk
kopplas till målen i Agenda 2030?
Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige. Årets
konferens är ett samarbete mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Norrbotten.
Läs mer om programmet och anmälan på nfh.se
Foto: Thomas Lööf

Projekt 2019
Det blev sammanlagt 17 projektansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor
budgeterat till projektbidrag 2019. De beviljade bidragen har stor spridning både vad gäller projektägare och
innehåll.
Här presenteras de projekt som kommer genomföras under 2019.

Hantverksfilmfestival i Leksand
Den 23 mars arrangeras den första hantverksfilmfestivalen i
Leksand. Gratis buss går från Stockholm och Borlänge.
Läs mer om filmfestivalen, biljetter och buss.
Hantverksfilmfestivalen genomförs med projektbidrag från
Nämnden för hemsöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm besöksadress: Västgötagatan 5
www.nfh.se
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