Ansökan om verksamhetsbidrag för KONSTFORUM
i Kävlinge verksamhetsåret 2019
Konstforum ansöker om bidrag på 40 000 kr.

Verksamhetsplan för 2019
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, arbeta för de
fria konsterna och konsthantverken. Konstforum är en konstnärsdriven konstförening
som verkar i Kävlinge kommun och är medlem i Sveriges konstföreningar. Skåne som ger
föreningen nya konstinfallsvinklar och erbjuder fortbildning.
Informationen om Konstforum kan ni läsa på hemsidan, www.kavlingekonstforum.se
där finns även våra stadgar, policy, när vi har utställningar och var. Vi finns även på
Facebook. Konstforum har sina samlingsutställningar, medlemsmöten,
ungdomsutställning, olika utbildningar och årsmöte på Lilla Kulturhuset Mejerigränden
som vi hyr av kommunen.
Styrelsen har för föreningen planerat följande verksamhet:
Medlemsmöte, ett på våren och ett på hösten.
Årsmöte. Konstrunda. Vårsalong. Höstsalong. Ungdomsutställning. Julmarknad.
Styrelsemöten kommer vi att ha vid 8 tillfällen,
Fortsatt dialog med kultursamordnaren Heidi Viman .
PR- marknadsföring. Sillamarknaden i Barsebäcks hamn, målaraktivitet MIK-LIVE
FESTIVAL och samarbete med Folkets Park om offentlig utsmyckning. Annonsering i
media av våra evenemang samt uppdatering via Kontakt Kävlinge och KFS.
Föreningssamarbete. Vi är medlemmar i Kävlinge & Furulund Samverkan och är
medlemmar Föreningsrådet i Kävlinge kommun. Föreningen är också öppen för
samarrangemang med olika föreningar i kommunen.
Utvecklingstankar:
•

Utställningar: i butiksfönster,bibliotek, restauranger, caféer i Kävlinge kommun.

•

Konstforum kommer att utveckla samarbetet med ansvariga på äldreboendena i
Kävlinge kommun.

•

Vi har inlett en dialog med Kävlinge kommuns konstförenings styrelse för att
skapa ännu fler kulturella upplevelser för invånarna i Kävlinge kommun. I form av
konstresor, olika utställningar och utbildningskvällar som även kan öppnas för
allmänheten.

•

Vi har haft möte med Farah Zaghmout på Lärcentrum och vi hoppas det skall
leda till att vi på något sätt inleder ett samarbete kring skapande med våra
nyanlända.

•

Fotokurser och skapandekurser i grafik.

•

Ungdomsutställningen: Närvarande ungdomar har ansvar för en Workshop som
erbjuds under utställningsdagarna. Vi vill även öppna upp för yngre förskolebarn
och fritidshem att besöka utställningen med guidade turer. Det gäller
Påsksalongen och Ungdomsutställningen. Barn lär sig allra bäst med alla språk
och det gäller även konstens språk. Konstforum vill ge konstupplevelser och
fånga upp barn och föräldrar i närmiljön.

Vid medlemsansökan visas verken digitalt eller vid besök av styrelsen.
Vi antar att årets arr besöks av 2 000 - 2 200 personer.
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