ResursCentrumKonst Västernorrland i samarbete med Kc Nord, Örnsköldsviks kommun och Af
Kultur Nord bjuder in konstnärer, offentlig konstförvaltning, näringsliv och andra aktörer till

Branschdagar för konstområdet i Norrland 2014
Äntligen! Passa på att mötas, diskutera och visionera om hur vi kan skapa ett konstliv attraktivt för
konstutövare och konstmottagare.

Missa inte att ta del av föreläsningar, konsthändelser, panelsamtal, portfoliovisning,
presentationer av kommande och pågående konstarbeten…

Karolina Modig Journalist och författare till boken Värdet av konst föreläser om konstens värde för såväl individer
som för företag och samhället. Vad och vilka är förutsättningarna för konstarbete i Norrland – nu och i en framtid?
Hur och var finns det möjlighet till konstutövande och samarbeten mellan olika aktörer? En panel med deltagare
från olika delar av konstområdet samtalar runt frågorna.
Näringsliv och konstkompetens i samarbete –lyssna till entreprenören Lasse Bäckvall och konstnär Andres Brännlund som berättar om sitt arbete. HumlabX och Volym presenterar sig... och mycket mer. Programmet finns på
www.resurscentrumkonst.se

Tillfälle till portfoliovisning i samarbete med Af Kultur Nord – info och anmälan se länk – och en öppen visning där du som konstnär har möjlighet att visa ditt arbete digitalt i ett mer spontant format. Anmäl dig på plats
och få en tid i öppna körschemat. (mer info i programmet)
Utrymme för tryckt presentationsmaterial kommer att finnas under båda dagar på hänvisad plats i närheten av
föreläsningssalarna.
En återkommande mötesplats för konstområdet i Norrland

Nu bygger vi modell för ett återkommande tillfälle där aktörer inom konstområdet är samlade under samma tak för
att utbyta erfarenheter, kompetens och belysa konstens villkor och
utvecklingsmöjligheter i Norrland.

Sist men inte minst…

Mingel, nätverkande, fest på kvällen i hoppbacken.

Boka in 26-27 november

Plats: Örnsköldsvik och Arken konferens Strandgatan 21
Tid: Onsdag-start 09.30 för registrering. Torsdag- avslut 14.30
Kostnad: Konstnärer gratis. Övriga 300 kr Kaffe, lunch ingår båda dagarna.
Festmiddag i hoppbacken betalas enskilt. Buffé c.a 120 kr + dryck
Anmälan senast 4 november 2014. Fyll i formulär på www.resurscentrumkonst.se
Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas ut via epost.
Kontakt: Mats de Vahl, mats.de.vahl@lvn.se Marie Lindgren, marielindg@gmail.com
Förslag på boende:
Örnsköldsviks vandrarhem http://www.oviksvandrarhem.com/
Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad, lägenhet med två rum och kök/4 bäddar. www.okkv.se
Strand hotell http://www.abcstrandhotell.se/sv/start.htm
Park hotell
http://www.park-hotell.se/
Vindarnas Hus http://www.vindarnashus.se/
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