
     

 

Hej medlem! 
I början av november träffades styrelsen i Härnösand. Här kommer 
lite information från mötet. 

Ansökningar 15 oktober 2017 
Inför höstens deadline mottog styrelsen 13 ansökningar om 
projektmedel samt 1 ansökan om idéskissbidrag. Styrelsen har den 
här gången valt att fördela höstens medel, 110.000:-, mellan12 
projekt som alla uppfyllde ansökningskriterierna och bedömdes 
vara lika angelägna. 

Se hemsidan för mer information! 

Nya Medlemmar 
Vi hälsar tre nya medlemmar välkomna till Kc Nord: 

Gustaf Londré (Jämtland) 

Lisa Gideonsson (Jämtland) 

Simon Gran Danielsson (Västerbotten) 

Nyhetsbreven 
Nyhetsbreven kommer framöver även att publiceras på Kc Nords 
hemsida. De kommer att skickas ut ungefär fyra gånger om året – 
feb, maj, aug och nov. Varje gång kommer en bild från ett projekt 
som har beviljats medel att presenteras. Den här gången är det från 
ett projekt som Kerstin Hedström har genomfört. 

  
   
 

Kerstin Hedström, The Pen Project (foto: konstnären) 

Nationell strategikonferens 2018 
Huvudstyrelsen har under en tid diskuterat behovet av att göra 
Konstnärscentrum till en tydligare och mer hörbar röst gällande 
frågor om konstnärers arbetsmöjligheter och planerar därför nu, 
som ett led i detta, att anordna ett strategimöte. På mötet, som ska 
hållas under 2018, ska två eller flera styrelseledamöter från landets 
fem regioner träffas och diskutera. 

De frågor som ska behandlas kan röra hur vi kan förbättra våra 
verksamheter och marknadsföringen av den kompetens som finns, 
hitta nya utvecklingsområden (som exempelvis branschdagar för 
konstområdet - BRAK), förbättra samarbetet med 
länskonstkonsulenter och KRO. Utvecklingen av vår gemensamma 
portal www.konstnarscentrum.org och en gemensam databas för 
alla medlemmar i Kc är också frågor som kommer att tas upp. Om 
du som medlem har något som du tycker bör diskuteras, förslag på 
utvecklingsområden eller annat, vill vi gärna att du hör av dig till 
styrelsen. 

Instagram, Facebook och hemsida 
Låt oss gärna exponera dina projekt, utställningar och event i våra 
sociala medier! Tipsa, håll koll på och kontakt med Kc Nord på 
Instagram och Facebook! 

För att uppdatera dina uppgifter på vår hemsida, kontakta 
medlemsansvarig på medlem@kc-nord.org. 

  

Vi hörs av igen 2018 - må det bli ett fruktsamt och kreativt år! 

/Styrelsen i Kc Nord 
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