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Inbjudan till kulturaktörer
Utbudet i den nya digitala utbudskatalogen Barnkultur Öst riktar sig till barn i hela länet från
förskola t o m gymnasium. Barnkultur Öst ska vara en länk mellan professionella kulturskapare,
arrangörer och barn och unga.
Du som är välkommen att lämna intresseanmälan om att medverka i det regionala kulturutbudet för
barn och unga i Östergötland.
Intresseanmälan för hösten 2021 och hela 2022 ska inlämnas senast den 14 maj.
De kulturaktiviteter som väljs ut efter denna intresseanmälan kommer att presenteras i Barnkultur
Öst som kommer att lanseras i augusti 2021.

Vad är kriterierna för att lämna intresseanmälan?
•

Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturskapare i enlighet med
Region Östergötlands definition eller pedagoger inom konst- och kulturområdena. Läs mer om
kriterierna.

•

Du som har en kulturaktivitet som är inriktad mot barn och unga från förskola till gymnasium

•

Kulturaktiviteten ska genomföras i Östergötlands och kunna vara tillgänglig och bokningsbar
för alla oavsett vilken kommun aktiviteten äger rum i.

•

Tilltal, angelägenhet och relevans för målgruppen.

Hur sker urvalet?
Urvalet till Barnkultur Öst görs av konsulenter, utvecklare och i vissa fall pedagoger på regional nivå.
Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturproduktion och utifrån
kriterier om kvalitet, bred representation och att kulturaktiviteterna täcker in alla åldersgrupperna.
Till varje kulturområde finns en rådgivande referensgrupp.
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Frågor?

För frågor kontakta någon nedanstående konsulenter/utvecklare:
Arkiv

Bild, form

Albin Lindqvist, albin.lindqvist@ostergotlandsarkivforbund.se,
011-12 28 90
Lena Wiklund, lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se,
13-23 03 40, 070-10 84 715
Maria Ståhl, maria.a.stahl@regionostergotland.se,
010-10 375 16

Dans, rörelse

Anna Ljung, anna.ljung@regionostergotland.se,
010-103 65 15,

Film, media

Mattias Ahlén, mattias.ahlen@regionostergotland.se,
010-103 75 37

Kulturarv, kulturmiljö

Petra Nordin Carlsson, Petra.Nordin@regionostergotland.se,
010-10 36 514
Carola Sandgrim, carola.sandgrim@ostergotlandsmuseum.se,
013-23 03 12
Helena Agnemar, helena.agnemar@regionostergotland.se,
010-103 93 11, 072-531 14 33

Litteratur, läsfrämjande

Ingrid Loeld Rasch,
Ingrid.Loeld.Rasch@regionostergotland.se,
010-103 93 15, 070-358 56 85

Musik, cirkus

Maria Brusman, maria.brusman@regionostergotland.se,
010-103 65 12

Slöjd, konsthantverk

Nina Bäckman, nina.backman@hemslojd.org, 013-12 97 93

Teater, övrigt

Ulf Thörn, ulf.thorn@riksteatern.se, tel 070-395 55 16

Intresseanmälan

Intresseanmälan avser kulturprogram som ska kunna genomföras i hösten 2021 och eventuellt också
våren 2022 med eventuell förlängning. Intresseanmälan ska insändas senast den 14 maj.
Intresseanmälan lämnas i detta formulär.
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