
Årsboken 2016

Ett år med 80 artister & konstnärer



Inledning
2016 har åter varit ett expansivt år för Kultivera. Vi har 
under året varit tre deltidsarbetande personer som 
sköter föreningens verksamhet, vi har genomfört en 
av Sveriges stora fringefestival med 33 poeter och ar-
tister samt 15 musiker och sångare, vi har tagit emot 
35 professionella kulturutövare inom dans, litteratur, 
konst och musik i fem residens samt genomfört 80 
evenemang varav 10 har varit riktade direkt mot 
Holavedsgymnasiet. 

Det hade inte varit möjligt utan hjälp, såväl ekono-
misk som med lokaler och medarbetare. Därför är vi 
tacksamma för stöd från Studiefrämjandet, Region 
Jönköping, Tranås kommun, Länsmuseet, Svenska 
Akademien, Kulturrådet, Tranås bibliotek, Teater Jar-
mo, M. O. A.:s, Bröderna Runt hörnet, Magnus Grehn 
förlag, Populär Poesi, Plan B, Holavedsgymnasiet, Ban 
Thai, Etnografiska museet i Stockholm, Coracle Eu-
rope, University of Wales Trinitiy Saint David, Wexford 
Arts center, Write4Word, Screen Dance Festival och 
Åberg Hotell.



Vad vi gör
Under 2016 har Kultivera hjälpt kulturutövare inom 
litteratur, dans och konst att utvecklas professionellt 
samt gett dem utrymme att verka lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Nästan alla evenemang 
har varit gratis och därmed välkomnat alla former av 
kulturintresserade i området. Vi följer folkbildningens 
principer att det ska vara högt i tak, det ska finna 
stora möjligheter att delta och det ska vara lätt att 
föra fram åsikter. 

Kultivera har under 2016 jobbat med tre typer av 
företeelser. Inåt, som en professionaliseringsprocess 
för utövarna, har vi arbetat med residens och utåt, 
genom tillställningar för allmänheten, har vi arbetat 
med evenemang av olika slag.  Vi har även jobbat 
med att låta allmänheten möte professionella i work-
shops och klasser, deltagarkultur.



Mål
• Skapa en positiv kulturell självbild för invånarna i 
Tranås.
• Verka för en kulturell mångfald gällande litteratur, 
dans, konst, språk och evenemang.
• Skapa ett nätverk som binder samman kulturutö-
vare och föreningar i regionen, till exempel författare, 
biblioteket, kommunen, studieförbund, restauranger 
et cetera.
• Locka högutbildade människor med kulturella 

intressen att bosätta sig i Tranås.
• Arbeta inkluderande med nyanlända. 
• Låta barn och ungdomar möta professionella 
kulturarbetare. 
• Stödja och exponera bygdens kulturella arv.
• Arbeta för yttrandefrihet och demokrati.
• Skapa en för kulturutövarna professionell och 
kreativ gemenskap som utvecklar deras konstformer 
både i generell och individuell mening.
• Bygga en internationell kulturell mötesplats för 
professionella kulturarbetare.



Verksamheter under året 
Förutom att vi arrangerat fyra olika kulturresidens 
med olika innehåll med 4-5 kulturutövare i varje samt 
15 enskilda kulturutövare som besökt oss under året 
i residenssammanhang. Vi har genomfört en mängd 
evenemang och workshops där vi låter professionella 
och amatörer mötas. Vi satsar mer och mer på delt-
agarkultur utbyte och höja kompetensen inom konst 
och kultur i regionen. 

Återkommande och lyckade satsningar som startats 
och/eller som pågår är Young Writers Lab, Pilsner 
poesi, at the Fringe-festivalen samt satsning på Ara-
bisk dans & kultur.

Young Writers Lab är ett internationellt samarbete 
i kreativt skrivande mellan internationella författare 
nyanlända ungdomar som studerar i Sverige och 
svenska ungdomar. Med hjälp av Skype har författar-



na, trots det stora geografiska avståndet, kunnat göra 
dramaövningar och skrivaktiviteter med ungdomar 
från Tranås. Författarna Inês Lampreia från Portugal 
och Mel Perry från Wales håller i detta.

Pilsnerpoesi är ett återkommande evenemang som 
är en form av fri mick där vem som helst får gå fram 
och läsa ett stycke under okonventionella och enkla 
former på publika platser så som Ban Thai i Tranås.
At the Fringe-festivalen där vi under 2016 års upplaga 

skapade denna med hjälp av 33 poeter och artister 
samt 15 musiker och sångare. Festivalen var vår tredje 
i ordningen. At the Fringe betyder ungefär “i margin-
alen” och kommer från den första Fringe-festivalen 
som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en 
parallell fest till den stora Edinburgh International Fes-



tival. Vår festival har hittills haft fokus på ”the spoken 
word” med författare och poeter från hela världen.

Arabisk dans & kultur är ett integrationsarbete där 
dansen ligger i fokus men som lär oss mer om den 
arabiska kulturen långt ifrån medias bild av den. Vi 
jobbar med dansklasser och workshops lokalt och 
regionalt under ledning av den syriske dansaren 
Ghaith Saleh.



Contemporary Art Tranås

Jamie Sturrock
Är en skottsk ljudkonstnär, artist och regissör som 
suddar ut gränerna mellan de olika konstnärliga dis-
ciplinerna och är den kreativa ledaren av Waterghost 
som är en improvisations metod för att utvecklas som 
människa och konstnär. Jamie har varit på Kultivera 
flera gånger med start under dansresidenset 2014. 
2017 kommer han att genomföra projektet Water-
ghost med inriktning på intergration och jobba med 
asylsökande och nyanlända professionella kulturar-
betare. Under sin tid på Kultivera samarbetade han 
med Anthony Jones om mentalhälsa.

Seher Uysal
Är en turkisk oberoende forskare och visuell artist. 
Seher har varit på Kultivera flera gånger med start 
under Asylum of Art 2015. Under 2016 år har hon 
fungerat som curator under residenset Samtida konst 
samt som co-curator under det turkiska residenset. 
Hon höll även ett antal workshopar i bild under Kul-
turskolans kulturvecka. Under 2017 kommer hon job-
ba tillsammans med Tranås kommun och Kultivera.

Diana Jabi
Är en syrisk-rumänsk visuell artist och flanör. Hon var 
med på residenset Samtida konst 2016 och var aktiv 
med utställningar i både Jönköping på länsmuseet 
rum 203 samt i Nässjö under tiden hon var här.

Rashanna Rashied-Walker
Är en amerikansk konstnär och författare som deltog 
i residenset Samtida konst 2016. Under tiden som 
hon var här var hon aktiv med flera workshops som 
involverade allmänheten på temat vandring och att 
se, utforska och uppleva vår värld.



Jolene Mok
Är en artist från Hong Kong som jobbar exprimentellt 
med video och film som den huvudsakliga kreativa 
plattformen. Jolene deltog i residenset Samtida konst 
2016. Här gjorde hon ett förberedande jobb om film 
och historia. Hon kommer tillbaka under 2017.

Martin Holm
Är en svensk oberoende konstnär som blandar pop-
kultur, kända referenser, klassisk litteratur, vetenskap 
och politik till något nytt.  Han deltog i residenset 
Samtida konst 2016. Under den tiden moterade han 
kartbilder på hexagoner från olika atlas och som be-
grepp och estetiska färg- och mönsterfält som lades 
ihop till att gigantiskt golvpussel.

Bahar Yürükoğlu
Är en turkisk konstnär född i Washington DC men 
som bor och verkar i Istanbul. Installationer, ofta 
med materialet plats samt med fotografi. På Kultivera 
deltog hon under residenset AiR Turkey-Scandinavia 
Connections 2016 och jobbade med installationer 
och film i Östanåparken.

Zeynep Beler 
Är en turkisk konstnär som bor och verkar i Istanbul. 
Hon jobbar med foto och grafik. På Kultivera deltog 
hon under residenset AiR Turkey-Scandinavia Con-
nections 2016 och jobbade med en bok teckningar 
om Tranås och människor med fraser och ord. Doku-
menterade även staden Tranås med fotografier.



Çağri Saray
Är en turkisk konstnär och konstprofessor som bor 
och verkar i Istanbul. Han jobbar med installationer 
och grafik. På Kultivera deltog han under residenset 
AiR Turkey-Scandinavia Connections 2016 och job-
bade med att undersöka och jämföra ett svenskt UFO-
fynd som liknar vapen i Starwars samt andra vapen i 
grafiks framställning.

Amira Akbiyikoglu
Är en turkisk konstnär och curator som bor och verkar 
i Istanbul.  På Kultivera deltog hon under residenset 
AiR Turkey-Scandinavia Connections 2016 och job-
bade med att filma Småland och gjorde förberedande 
arbeten.

Jonatan Habib Engqvist
Är en oberoende välrenommerad curator och skribent 
som har sin bas i Sverige. Han organiserar bl.a. Nya 
Småland – som är en serie av evenemang i samar-
bete med fyra olika institutioner i söder Sverige.  På 
Kultivera var han curator för AiR Turkey- Scandinavia 
Connections 2016

Takuji Kogo
Är en japansk konstnär och curator som organiserar 
*CANDY FACTORY PROJECTS och är den nuvarande 
ledaren av Kitakyushu Biennialen. Under tiden på 
Kultivera förberedde han ny arbeten *Candy Factory 
Project / Kitakyushu Biennial som visades i Nagoya 
Japan i augusti 2016.



Jonathan Murphy
Är en irländsk bildkonstnär som skapar diffus och 
ofta fragmentala bilder med manifesterade emotio-
nella landskap och tankar som han även skriver om. 
På Kultivera var han i utbyte som en del i vårt nätverk 
i Wexford. Under sin vistelse i Tranås jobbade han till-
sammans med den turkiska fotografen Eda Emirdag i 
flera mindre foto- och filmprojekt.

Eda Emirdağ
Är en turkiska konstnär och fotograf som jobbar med 
foto, videos och kollage. Hon var första gången på 
Kultivera 2015 under Asylum of Art. Under sin vis-
telse 2016 jobbade hon tillsammans med dels Ghaith 
Saleh där de skapade en dansfilm som tillägnades 
det syriska folket som offrat sina liv i krigets spår. Hon 
jobbade även tillsammans med Jonathan Murphy 
i ett flertal mindre foto- och filmprojekt. Under 
2017 kommer Eda att ha utställning i Jönköping på 
Österängens konsthall där bl.a. film- och fotopro-
jekten från hennes vistelse under 2016 kommer att 
visas.

Julia Dahee Hong
Är en korean-kanadensisk konstnär som jobbar med 
foto, föreställningar, skrift, skulptur och installationer. 
Hon var första gången på Kultivera 2015 under 
residenset Samtidskonst. Under sin vistelse 2016 
jobbade hon tillsammans med Felix Rapp där de 
fotograferade och gjorde förundersökningsarbeten 
till en kommande bok.



Felix Rapp
Är en tysk konstnär som jobbar med dokumentär fo-
tografering. Han undersöker incidenter och utforskar 
historia genom att experimentera med splittrade 
bevis. Under sin tid på Kultivera 2016 jobbade han till-
sammans med Julia Dahee Hong där de fotograferade 
och gjorde förundersökningsarbeten till en kom-
mande bok. Felix tog över 500 bilder av Tranås under 
sin vistelse.

Lauren Heckler
Är en engelsk konstnär som jobbar lekfullt med foto- 
och video. Hon deltog första gången 2014 under 
residenset samtidskonst. Hennes verktyg för sina pro-
duktioner kan variera från videokamera till camping-
utrustning. Under sin vistelse på Kultivera 2016 bjöd 
hon in allmänheten till sitt forskningsprojekt ”Sjun-
gande vatten” i vilket hon utforskar vår anknytning till 
vatten.

Harry Sanderson
Är en konstnär från England som Regionen placerade 
här för att han skulle få arbetsro under tiden han job
bade med två olika projekt. Han jobbade dels med att 
programmera, sammanställa och digitalisera bilder 
och filmer längs samtliga av alla världens gränser 
vilket var ett jobb han hjälpte en annan konstnär 
med. Dels jobbade han med eget projekt och utställn-
ing som visades på länsbibliotekets rum 203.



Dansforum

Ghaith Saleh
Är en dansare från Syrien och jobbar med arabisk 
folkdans, modern och indisk dans. Ghaith bor i Tranås 
och håller klasser, grupper och workshops i Kultivera 
och Studiefrämjandets regi. Han har även samarbetat 
i ett dans- och filmprojekt med den turkiska fo-
tografen Eda Emirdag som resulterade i en dansfilm 
tillägnad det syriska folket som offrat sina liv i krigets 
spår.

Cyntia Botello 
Är ursprungligen från Mexiko men har nu sin bas i 
Sverige. Har jobbat som dansare, koreograf, lärare 
och filmskapare. Hon jobbar med intriktning på film 
och är curator, producent och koordinator för en 
screen dance festival i Stockholm. Cyntia har varit på 
Kultivera flera gånger med start under dansresiden-
set 2014. I samarbete med Kultivera och Studiefräm-
jandet har hon bedrivit filmprojekt med inriktning 
integration under 2016. 

Fuji Hoffmann
Är koreograf och dansare med bas i Köpenhamn up-
pvuxen i Tranås. Hans verk har uppförts bland annat 
i Åbo, Tallinn, Malmö, Köpenhamn Kristiansand och 
Uppsala. Han är även rörelselärare på Wiks folkhög-
skolas teaterlinje. På Fringe uppträdde han tillsam-
mans med Anna Kirs och Kristian Tangvik.

Anna Kirs
Är en dansare uppvuxen i Estland. Hon deltog i ett 
utbytesprogram med den Danske Scenekunstskolen 
2012 och har sedan blivit kvar där. Hennes passion 
ligger främst i koreografi, hon brukar inte ställa sig 



själv på scenen men njuter av det när hon får chan-
sen. Hon var med och uppträdde under årets upplaga 
av at the Fringe i Tranås tillsammans med Fuji Hoff-
mann och Kristian Tangvik.

Kristian Tangvik
Är improvisatör och kompositör, ljuddesigner och 
elektro/analog kollageartist från Norge. Han är ett 
stjärnskott med sin tuba, har allmänt bra smak och 
ett äventyrligt sinne. Tangviks tuba, intensiva närvaro 
och fantasi har tagit honom från scenerna i Skandina-
vien och Europa till flera länder i såväl Nordamerika 
som Afrika. Han var med och uppträdde under årets 
upplaga av at the Fringe i Tranås tillsammans med Fuji 
Hoffmann och Anna Kirs.

Robert Ssempijja
Är en dansare från Uganda som kombinerar afrikansk 
dans och moderna danstekniker samt contemporary 
dans i sin konst.  Han är även yogalärare och driver en 
välgörenhetsorganisation med inriktning barn och 
konst. I Kultiveras regi höll han ett antal workshops 
i dans med olika inriktningar och samarbetade med 
Ghaith Saleh och Fuji Hoffmann.

ReAct!  
Är en tvärkonstnärlig performancegrupp med bas 
i Stockholm och är ett interkulturellt kompani med 
medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och 
Portugal. Under sin tid på Kultivera och i Tranås hade 
de föreställningar ute på Storgatan och torget där 
allmänheten hade möjlighet att delta. 



Litteraturcentrum

Dominic Williams
Är en författare och poet från Wales som är vår 
ordinarie curator under våra litteraturresidens som 
har varit i Tranås på Kultivera flera gånger de senaste 
åren. Han har varit med och startat flera intresseföre-
tag, nätverk, festivaler, Pilsnerpoesi runt litteratur och 
poesi.  Under sin tid på Kultivera, förutom att fungera 
som residensets curator, hade han tillsammans med 
de andra residenterna ett flertal publika föreläsning-
ar och workshops under Fringe-festivalen.  

Sine Ergün
Är en turkisk författare, curator och chef på en 
konstinstitution som deltog på litteraturresidenset 
och Fringe-festivalen 2016.  Under sin tid på Kul-
tivera jobbade hon med sin senaste novell och en 
utställning som handlade om Bartleby syndrom. 
Under Fringe-festivalen hade hon två workshops på 
Holavedskolan om Bartleby syndrom – att inte gör 
något är också att göra något.

Paul Creane
Är en text- och sångförfattare från Irland som deltog 
på litteraturresidenset samt på Fringe-festivalen 
2016. Under sin tid på Kultivera var han i dialog och 
utbyte med de andra residenterna och skrev fär-
digt sitt material till sin nästa skiva. Ett samarbete 
inleddes med Inês Lampreia som ska dansa på en 
musikvideo. Han hade även workshops på Holaveds-
gymnasiet.



Chris Ozzard
Är en poet från Wales som deltog på litteraturresiden-
set samt på Fringe-festivalen 2016. Under sin tid på 
Kultivera producerade han en booklet/häfte om moln, 
föreläste på Fringe-festivalen och hade workshops i 
skolan tillsammans med andra residenter.

Jonas Bengt Svensson
Är en poet och skribent från Sverige och bor i Malmö 
och som deltog på litteraturresidenset samt på 
Fringe-festivalen 2016. Under sin tid på Kultivera 
föreläste på Fringe-festivalen och hade workshops i 
skolan tillsammans med andra residenter. Jonas pro-
ducerade även en booklet med dikter.

Mel Perry 
Är en poet från Wales som var deltagare på Littera-
turresidenset 2015 och kom tillbaka till Tranås för att 
delta under Fringe-festivalen 2016. Under sin tid på 
Kultivera föreläste hon på Fringe-festivalen och hade 
workshops i skolan tillsammans med andra residenter. 
Hon har även tillsammans med Inês Lampreia startat 
Young Writers Lab med elever på Holavedsgymnasiet 
för deras utveckling i skrivarkonst. Seminarier pågår via 
Skype. 

Inês Lampreia
Är en författar, journalist, filmfestivalsproducent, 
kulturproducent och utbildare i visuell poesi på 
Litteraturresidenset 2015 och kom tillbaka att delta 
under Fringe-festivalen 2016. Under sin tid på Kultivera 
föreläste hon på Fringe-festivalen och hade workshops 
i skolan tillsammans med andra residenter. Hon och 
Mel Perry har startat Young Writers Lab med elever på 
Holavedsgymnasiet för deras utveckling i skrivarkonst. 
Seminarier pågår via Skype. Inês visade även en mobil 
utställning om tändstickor “Heads on fire”.



Anthony Jones
Är en poet från Wales som var första gången på litter-
aturresidenset 2014. Sedan dess har han återkommit 
varje år till Kultivera. Under sin tid på Kultivera samar-
betade han med Jamie Sturrock om mental hälsa samt 
var på författarturné med Kajal Bandyopadhyay.

Kajal Bandyopadhyay
Är professor i engelska och samtidspoet och pro-
saskribent från Bangladesh. Under tiden på Kultivera 
skrev han essä om och föreläste om Astrid Lindgren.  
Han producerad även ett häfte med sina dikter över-
satt till svenska. Kajal träffade även Regionens littera-
turutvecklare för att diskutera framtida utbyten med 
Dakha universitetet i Bangladesh samt var på författar-
turné med Anthony Jones.

Christer Boberg
Är poet, kritiker, musiker och bibliotekarie. Gav i april 
2016 ut diktsamlingen Terpsitone. Han var med och 
uppträdde under årets upplaga av at the Fringe i 
Tranås.

Joakim Becker
Är en poet hemmahörande i Tranås. Han bokde-
buterade 2013 på Magnus Grehn förlag med I mitt 
huvud: och andra dikter och gav ut en broadside 
poesi 2015. Under fringe-festivalen 2016 gav han ut 
sin andra bok: I sällskapsrummet på en psykiatrisk. 
Han var med och uppträdde under årets upplaga av 
at the Fringe i Tranås.



Peter Nyberg
Är chefredaktör för tidskriften Populär Poesi. Han 
skriver essäer och litterär kritik till andra tidskrifter. 
Han jobbar tillsammans med Leif Risberg och Kjell 
Johansson skrivit om författare som bott och verkat 
runt sjön Sommen. 2015 kom den första delen i en 
trilogi om dessa: Författare i Sommenbygd I. Release 
för hans första renodlade poesibok Palliativ vård sked-
de under Fringe 2016.

Katinka Ziesemer
Är poet född i Stockholm och bosatt i Bryssel. 
Halvtysk bakgrund. Har framfört ett antal uppläsning-
ar av tre diktcykler från Alicante i söder genom Tys-
kland och Belgien till Hortlax i norr, både för svensk-
språkig och icke-svenskspråkig publik. Hon var med 
och uppträdde under årets upplaga av at the Fringe i 
Tranås.

Zurab Rtveliashvili
Är en fristads poet från Georgien med dadaistiska 
tendenser i sitt skrivande. Kultivera har han besökt 
ett flertal gånger. Han var med och uppträdde under 
årets upplaga av at the Fringe i Tranås.

Catharina Edin
Är en poet bosatt i Stockholm med ursprung från 
Arvidsjour. Debuterade i Bonniers Litterära Magasin 
1986. Hon var med och uppträdde under årets uppla-
ga av at the Fringe i Tranås.



Maria Christine Hölzer
Är författare av två diktband MELLAN LJUS OCH 
MÖRKER och SJÄLENS SAMTAL och boken SOZIALE 
KUNST på tyska och spanska Och konstnär av ut-
ställningen Social Konst med 44 bilder (utställningar 
i Heda, Skeppsholmen Stockholm och Söderköping) 
arbeta på den svenska utgåvan av Social Konst.   Hon 
var med och uppträdde under årets upplaga av at 
the Fringe i Tranås.

David Harding
Har arbetat som snickare i 17 år, något som märks 
i hans dikter som ofta utgår från hantverksyrket. 
Är opublicerad. Har under de senaste åren börjat 
framträda. Han var med och uppträdde under årets 
upplaga av at the Fringe i Tranås.

Anna Axfors
Är poet och kommer ursprungligen från Tranås. Hon 
har givit ut Veckan innan på norska förlaget AFV och 
ses av Svenska Dagbladet i en artikel som en av de 20 
mest intressanta poeterna under 40 i Sverige. Under 
våren har hon haft ett eget rum hos Kultivera där hon 
skrivit sin första roman Kärleksbrevet. Hon var med 
och uppträdde under årets upplaga av at the Fringe 
i Tranås.

Gunnar Harding
Är en av Sveriges mest älskade poeter med en 
mängd diktböcker. Han debuterade 1967 med 
Lokomotivet som frös fast. Han har skrivit essäer om 
fransk, amerikansk och brittisk lyrik, bland andra Lord 
Byron, Blaise Cendrars och Appollinaire. Han var med 
och uppträdde under årets upplaga av at the Fringe 
i Tranås.



Klara Norling
Är en poet. Klara Norlings poesi är till skillnad från 
mycket annan nutidspoesi handlingsbaserad och 
därmed dramaturgiskt uppbyggd, vilket gör den 
sällsynt scenisk. Flera dikter är dramer under vilka 
karaktärerna, och ytterst berättaren själv, vänder sig in 
mot sin egen sårbarhet och med obändig destruktivi-
tet och klarsynt självutplånande kraft visar vad det är 
att vara människa. Texterna handlar också om kärlek. 
Hon var med och uppträdde under årets upplaga av 
at the Fringe i Tranås.

Anders Larsson
Är skådespelare och författare. Han är utbildad vid 
Statens scenskola i Göteborg och är sedan 1979 
bosatt och verksam i Finland. Som dramatiker de-
buterade Larsson på Svenska Teatern i Helsingfors 
1982 med Svarta stjärnor mot vit botten, varefter han 
skrivit ett tjugotal pjäser som uppförts på flertalet 
finlandssvenska scener. Han var med och uppträdde 
under årets upplaga av at the Fringe i Tranås.

Susanne Ringell
Är skådespelare och dramatiker vid olika fin-
landssvenska teatrar. Förutom böcker har Ringell 
också skrivit pjäser och hörspel. ”Hennes språkliga 
originalitet är stor. Hon har en förmåga att hitta 
det exakta uttrycket, den rätta språkbilden som 
ändå överraskar. Hennes användning av klichéer 
och stereotyper är alltid medveten, ofta rolig.” Tuva 
Korsström: Från Lexå till Glitterscenen. Hon var med 
och uppträdde under årets upplaga av at the Fringe i 
Tranås.



Linda Bergkvist Aspring
Är poet som ursprungligen kommer från Eksjö. 
Skrivandet har blivit hennes terapi, ett sätt för henne 
att rensa hjärnan på de tusentals saker som ständigt 
snurrar runt där. Så länge hon kan minnas har hon 
skrivit. Dikter, noveller eller små memos spelar ingen 
roll då hon finner det enklare att tänka via pennan. 
Hon var med och uppträdde under årets upplaga av 
at the Fringe i Tranås.

Lars Iselid
Är bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek och 
bybo. Han är fackboksförfattare, poet, fotbollstränare 
och trebarnsfar. Hans liv präglas av datorer, läsa (gär-
na poesi), skriva (gärna poesi), fotboll och familjeliv-
et. Från och till jobbat som frilansjournalist där han 
skrivit både om sport, datorer, nöje och kultur. Han 
var med och uppträdde under årets upplaga av at 
the Fringe i Tranås.

Ingemar E. L. Göransson
Är poet som har skrivit ett tiotal böcker. I våras kom 
han med den kritikerrosade diktsamlingen IMAGES 
som var illustrerad med egna foton. I september ges 
hans tredje roman ut DET SVARTA LANDET. Han var 
med och uppträdde under årets upplaga av at the 
Fringe i Tranås.

Cecilia Persson
Är svensk professor, författare och poet. Hon de-
buterade 2003 med ” En anständig fröken samtalar 
med Charles Bukowski”.  2013 kom den kritikerrosade 
boken, ”Att bära sin egen kropp – en rapport”, på 
Heidruns förlag och hon utkommer hösten 2016 med 
boken ”Självmotsägelser” på Ord och Kulturs Förlag. 
Hon var med och uppträdde under årets upplaga av 
at the Fringe i Tranås.



Göran Strömqvist
Är svensk författare och poet. Han har skrivit lyrik 
och noveller sedan han 1992 gick i pension. Han har 
gett ut några novellsamlingar. 2011 kom hans första 
diktsamling, Ordhål. Därefter har han publicerat en 
bok om året. Han är också krönikör i tidskriften Pop-
ulär Poesi. Han var med och uppträdde under årets 
upplaga av at the Fringe i Tranås.

Gerd Vading
Är poet, konstnär, seglare. Bosatt i Östhammar vid 
Upplandskusten. Sedan tidiga ungdomen intresserad 
av poesi. Givit ut två diktsamlingar tillsammans med 
en kollega: ”Där strandlinjen slutar” och ”Alla dessa 
tecken” samt deltagit i flera antologier och blivit 
publicerat i flera tidskrifter bl.a. ”Aurora”. Varit projek-
tledare för Östhammars Ordfestival under 15 år. Hon 
var med och uppträdde under årets upplaga av at the 
Fringe i Tranås.

Camilla Linusson
Är en autodidakt vardagspoet som gott kan duga att 
avnjutas som dasslektyr, som pralintilltugg till kaffet 
eller som uppvärmare i sänghalmen om kvällningen. 
Hon har låtit trycka upp två diktsamlingar i egen regi, 
“Var Vänlig Öppna” 2015 och “Tjuvkika!” 2016. Hon 
var med och uppträdde under årets upplaga av at the 
Fringe i Tranås.



Jan Holmbom
Är skådespelaren som av misstag utbildade sig 
till ekonom och ingenjör. Han är en väl anlitad 
föreläsare, inspiratör och estradör. Jan debuterade 
2011 med poesisamlingen Första brevet. När tanke-
boken Samtal pågår utkom 2013 hyllades den av 
både läsare och kritiker. Han var med och uppträdde 
under årets upplaga av at the Fringe i Tranås.

Calle Flognman
Är förlags- och tidskriftsredaktör vid Göteborgs uni-
versitet och har de senaste åren skrivit lyrik, littera-
turrecensioner och annat för tidskrifter som Populär 
Poesi och Tidningen Kulturen. Mellan förvärvsarbete 
och föräldraskap färdigställs den första egna samlin-
gen lyrik men också sångtexter i ett groende samar-
bete med kompositören Fredrik Hagstedt. Han var 
med och uppträdde under årets upplaga av at the 
Fringe i Tranås.



Musik at the fringe
Tinna
Är homemade sovrumspop som växt fram i Nor-
rköping bästa lägenheter. De avklädda låtarna 
handlar om vänskap, bubbliga nätter och trassliga 
relationer. Medverkade gjorde: Tinna Petursdottir, 
Maria Liljekvist, Joel Mansour och Jenniefer Carmdahl. 
De uppträdde på årets at the Fringe-festival.

Hillen
Är visor på svenska med jazzigt folkmelodisk klang 
av vemod och hopp, Sydamerika och Dalarna, och 
låtarna på debutalbumet är en tematisk tolkning 
av Niklas roman “Förvillskelse”. Medverkade gjorde: 
Niklas Lindberg och Henrik Sundqvist. De uppträdde 
på årets at the Fringe-festival.

Det är kärlek
Spelar visor på svenska om skiten du trampar i och 
lever med. Medverkade gjorde: David Wingren 
och Andreas From. De uppträdde på årets at the 
Fringe-festival.

Crea
Är ett progressivt Linköpingsbaserat rockband som 
startades 1989. Lineupen har varit densamma sedan 
1992. Medverkade gjorde: Peter Gren, Anders Karls-
son, Nicke Bjerke och Sonny Johansson. De uppträd-
de på årets at the Fringe-festival.

Twaine
är singer/songwriter-soul med rötter i svensk visjazz 
och amerikansk 70-tals-r&b. Låtarna har berättande 
texter och äkta känsla och är stundvis uppbackat av 
feta beats. Medverkade gjorde:  Henrik Sundqvist, 
Niklas Odelholm och Jonathan Svensson. De uppträd-
de på årets at the Fringe-festival.



Kultiveras verksamhet
Målet med Kultivera är att skapa en mötesplats som 
sammankopplar kreativitet som ger utbyten och 
utveckling - mellan någonstans och ingenstans - ge-
nom våra verksamheter inom samtidskonst, litteratur, 
dans och film.

Inom alla våra verksamhetsområden jobbar vi med 
professionella kulturutövare och amatörer. Fokus är 
de professionella där vi låter amatörerna och allmän-
heten ta del av kulturen i form av workshops, klasser, 
föreställningar, utställningar, publikationer etc.

De professionella kulturutövarna kommer för det 
mesta till Kultivera på kulturresidens. Vi har 4-5 
kulturresidens per år med olika inriktningar med 4-5 
deltagare från olika delar av världen. Det kommande 
året har vi inriktningar på samtidskonst, litteratur och 
dans. Residensen ger en möjlighet för deltagarna att 
utveckla nya idéer för internationella samarbetspro-
jekt och bygger på deras samlade kompetens och 
erfarenhet för att hitta nya arbetsmodeller.

Nätverksbyggande är centralt i verksamheten både 
för Kultiveras i sig och den enskilde kulturutövaren. Vi 
jobbar aktivt lokalt, regionalt, nationellt och interna-
tionellt med olika nätverk. Den enskilde kulturutöva-
ren har möjlighet att skapa sina egna professionella 
internationella nätverk genom sina deltaganden 
på kulturresidensen. När kulturutövaren varit på ett 
kulturresidens har de även möjlighet att komma till-
baka och jobba med sin konst i mån av plats då ofta 
oväntade möten och samarbeten uppstår.

Resultat som kan komma ur de olika verksamhet-
sområdena, som allmänheten får ta dela av, är olika 
typer av produktioner som utställningar, publika-
tioner och föreställningar.



Utsikter för 2017

Contemporary Art Tranås
Waterghost
Waterghost är en improvisationsmetod för att utveck-
la kreativitet och konstnärskap. Vi arrangerar detta 
projekt tillsammans med Regionen som ett integra-
tionsprojekt för asylsökande eller nyanländ kul-
turutövare. Där konstnärliga och kreativa processer 
kan växa, utvecklas och i samarbete med andra samt 
börja bygga professionella nätverk. Metoden ger mö-
jlighet att utforska konstnärliga område i okonventio-
nella riktningar. Kulturutövarna inspireras till att hitta 
sin sanna konstnärsnatur med olika improvisationer 
och feedback. Jamie Sturrock som är en skotsk ljud-
konstnär, artist och regissör är det kreativa ledaren. 
Waterghost blir också en föreställning tillsammans 
med andra kulturutövare.

“Project K”
Projekt K är inspirerat av berättelser om författaren 
Franz Kafka och många av hans olyckliga huvud-
personer som delar initialen K.  I deras namn, under 
projektet K. får en konstnär uppgift att skapa ett 
arbete i Stadshuset i Tranås. Stadshuset är en plats 
för byråkrati, politik, kommunala kontor och ger ett 
perfekt tillfälle att tala om oändliga dokumentation, 
regler och förordningar, klubbade beslut och lite 
mörk humor. Den stora salen i byggnaden skapar den 
perfekta grunden för den valda artisten att installera 
ett konstverk i stadshuset, som kommer att ställas ut 
efter 15 juni 2017 i två månader.  Projekt K kommer 
att löpa från den 17 maj-18 juni 2017 med Seher 
Uysal och Michaela Långdahl som curatorer.

“Studio Bibliotek”
Studio Bibliotek är ett två veckor långt residenspro-



gram baserat på idén om att skapa publika platser 
mer tillgängliga för konst och konstnärer. Och 
konst på publika platser och till allmänheten. Under 
programmet kommer de utvalda konstnärerna att 
producera konstverk som kan visas på biblioteket. 
Verken behöver inte ha med böcker eller skapan-
det av böcker att göra utan vara mer relaterade till 
staden eller biblioteket i Tranås och måste smälta in i 
bibliotekets atmosfär. 

“Re-cycle” 
Konsumtionssamhällen grundar sig på en konstant 
förbrukning av nya material, varor och / eller pro-
dukter. Gamla, andra hands och / eller återvunna 
saker anses inte vara relevanta i för tillväxten. Priser 
definieras olika av olika aktörer i olika värdesystem.  
Är det möjligt att skapa konst som kan visas, köpas 
och säljas, eller återvinnas på antikvitets-, loppis-, 
secondhandaffärer etc.? Hur kan det produceras, 



distribueras och kan värdet förändras? Under en pe-
riod kommer utvalda konstnärer att ingå i Kultiveras 
residens och förväntas skapa verk som kan distribuer-
as, köps och säljs, eller visas / utföras i de olika sådana 
butiker i Tranås.

Minnesota
Samtidskonstnär från Amerika och Jönköpings region 
ska ha möjlighet att besöka och arbete i residens i 
både Minneapolis och Tranås. Kulturell återförening. 

Kultivera har satt igång ett kulturellt utbyte mellan 
Minnesota, USA och Jönköpings region. Med utgång-
spunkt från utvandring och invandring har Kultivera 
börjat ett samarbete inom samtidskonst med The 
Soap Factory i Minneapolis, USA. The Soap Factory är 
det största oberoende samtida konstgalleriet i Min-
neapolis-Saint Paul, och en av de största som ägnas 
sig åt nya konstformer i USA. Samtidskonstnärer från 
Minnesota och Jönköpings region ska ha möjlighet 



att besöka och arbete i residens i både Minneapolis 
och Tranås. Detta kan även vara början till andra 
utbyten i andra sektorer som t.ex. turism och näring-
slivet osv.

Litteraturcentrum
”Fringe-festivalen”
En gång per år genomför vi en festival – at the 
Fringe – som brukar hålla olika teman och mest vara 
fokuserad på litteratur och poesi. Från 2017 kommer 
vi att bredda festivalen med dans och i framtiden 
inkludera alla våra verksamhetsområden. Festivalen 
genomförs första veckan i juli 2017.

”Coracle Europe Literary Residency”
Med inslag av den akademiska världen kommer det 
fjärde årliga litteraturresidenset hållas. När författar-
na samlas på Kraftverket finns ett särskilt fokus på 
poesi. En annan gemensam faktor är att alla resi-
densdeltagarna har högre akademiska utbildningar. 
Residensdeltagarna är föreläsare från universitet i 
Kanada, Sverige, Wales och Irland. Vi förväntar oss 
samarbete som resulterar i spännande och oväntade 
resultat.

Young Writers lab
Young Writers Lab som är ett internationellt samar-
bete i kreativt skrivande mellan internationella för-
fattare nyanlända ungdomar som studerar i Sverige 
och svenska ungdomar fortsätter även under 2017. 
Med hjälp av Skype har författarna, trots det stora 
geografiska avståndet, kunnat göra dramaövningar 
och skrivaktiviteter med ungdomar från Tranås. För-
fattarna Inês Lampreia från Portugal och Mel Perry 
från Wales håller i detta.



Dansforum
”Dans-festival”
Vi utvidgar fringe-festivalen med dans. Utgångspunk-
ten för Dance@theFringe är dansare från olika delar 
av världen. I första hand Afrika, Mellanöstern och 
Skandinavien. Alla inbjudna dansare jobbar både 
med traditionell, klassisk och samtida dans och ska 
mötas för att sammankoppla kreativitet för utbyten 
och utveckling.  Dansen och orden är verktygen. 
Idén är att tvärkulturella och tvärkonstnärliga möten 

kan ge oväntade och spännande uttryck och resul-
tat. Temat är att vända på roller, invanda mönster, 
strukturer och fördomar, utforska manligt-kvinnligt i 
folklore, sufism-shamanism, kristendom-islam. 

Arabisk dans & kultur 
Vi fortsätter integrationsarbetet där dansen ligger 
i fokus men som lär oss mer om den arabiska kul-
turen långt ifrån medias bild av den. Vi jobbar med 
dansklasser och workshops lokalt och regionalt under 



ledning av den syriske dansaren Ghaith Saleh.

Internationellt dansforum
Vi kommer att satsa på att bygga upp ett nätverk 
med dansare och danser från olika delar av världen. 
Dels med dansare som finns bosatta i regionerna 
runt Tranås, dels med dansare som är bosatta i andra 
länder. Tanken är att mötas för att sammankoppla 
kreativitet för utbyten och utveckling.  

Filmpool
Kultivera håller på att bygga upp en filmpool med 
kunskapsresurser. Till att börja har vi samlat in per-
soner med kunskap i fotografering och film. Dessa 
blir tillgängliga en CV-bank där alla får presentera 
sig och vad de har för idéer, intressen och kunskaper. 
Tanken är att de kan jobba tillsammans i olika 
filmprojekt, skapa projekt tillsammans med männi-
skor i Kultiveras övriga verksamhet och ta externa 
uppdrag. Om intresse finns bland ”filmpoolarna” kan 
dessa hålla kurser och workshops för allmänheten.

Övrig verksamhet
Creative Cells Center 
Som en del av Kultivera fungerar Creative Cells 
Center som en mötesplats för människor mellan 20 
och 30 år. Vi vill utforma en grupp där människor 
kan träffas, arbeta med kreativitet och samarbeta 
med varandra. Vårt mål är att främja förståelse och 
kommunikation mellan människor genom att skapa 
kulturutbyten. CCC är ett sätt att tillbringa sin lediga 
tid i en vänlig, produktiv och underhållande miljö.



Västra Järnvägsgatan 13
573 41 Tranås 

arts@kultivera.nu

Följ oss:
www.kultivera.nu

www.kulturresidens.com
www.litteraturcentrum.nu
www.youngwriterslab.com
www.waterghost.org

www.facebook.com/Kultivera
www.instagram.com/kultivera_tranas
www.facebook.com/creativecellscenter


