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En årsberättelse om Kultivera 2015

Kultivera - Årsbok 2015
“4.1.5. Nationell, stads- och regionsnivå
På denna nivå är påverkan beroende av det initiala
engagemanget från
beslutsfattarna. Som
bäst kan beslutsfattarna i städer, regioner
och nationer stödja
residensprogram genom
ﬁnansiering, marknadsföring och utvärdering.
Där det sker gynnas
myndigheterna genom
ökad förmåga att organisera sin arbetskraft, den
interkulturella dialogen
Lucy Durneen, Mel Perry, Inês Lamperia, Maria McManus
främjas genom samtal
med kulturpersonligheterna och staden, regionen eller nationen ses utifrån som
en dynamisk och kulturellt medveten plats.
Dessa kvalitéer är vitala i en “Kreativ stad” och i förlängningen i framgångsrika ekonomiska områden.
Städer har engagerat kulturresidens i framgångsrika
föryngringsarbeten. Det ﬁnns många exempel på att
kulturresidens har bidragit med dynamiska lösningar till
förfallna delar av städer och att det i sin tur har utvecklat småföretagande, serviceinrättningar och förändring
av stadsdelens framtoning.”
Ur Policy handbook on artist´s residencies, European
Agenda for Culture (EU)

“Chansen att arbeta mot skolan var briljant - vilken fantastisk
skola och vilka ﬁna ungdomar och lärare. Det var residensets
höjdpunkt - att bara få ge något tillbaka till Tranås. “ /Resident

Inledning
2015 har varit ett expansivt år för Kultivera. Bland
annat har vi under året anställt tre personer för att
sköta föreningens verksamhet, vi har genomfört en
av Sveriges stora fringefestival, vi har tagit emot 31
professionella kulturutövare inom dans, litteratur och
konst i fem residens samt genomfört 118 evenemang
varav 27 har varit riktade direkt mot Holavedsgymnasiet.
Det hade inte
varit möjligt utan
hjälp, såväl ekonomisk som med
lokaler och medarbetare. Därför är
vi tacksamma för
stöd från Studiefrämjandet, Region
Jönköping, Tranås
kommun, Svenska
Akademien, Kulturrådet, Svenska
institutet, Tranås
energi, Tranås
Bláithín Mac Donnell, Julia Dahee Hong, Brian Questa, Aya Imamura, Petra Stenvall,
Ewa Kubiak
bibliotek, Teater
Jarmo, M. O. A.:s,
Strandbaren, Magnus Grehn förlag, Populär Poesi,
Plan B, Holavedsgymnasiet, Ban Thai, Eriksbergs
museum, Etnograﬁska museet i Stockholm, Matmekka, Coracle Europe, University of Wales Trinitiy Saint
David, Smockadoll förlag, Litteraturcentrum Uppsala,
Wexford Arts center, Write4Word, Turkish-European
Foundation, Iconau Books, Screen Dance Festival,
Fundacion Mainel, Pavillion Dance Southwest England och Åberg Hotell.

“vi tacksamma för stöd från Studiefrämjandet, Region
Jönköping, Tranås kommun, Svenska Akademien, Kulturrådet, Svenska institutet, Tranås energi, Tranås bibliotek...”

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 kulturutövare 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 och ha
minst 120 nyanlända i vår verksamhet 2016.
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.

Från toppen: Lucy Durneen, Inês Lamperia, Mel Perry, Maria McManus,
Nia Davis från Litteratur-residenset

“Under tio dagar verkställdes 72 evenemang med 46 inbjudna
artister från 8 länder. “

Vad vi gör
Under 2015 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 2015 jobbat med två 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. För att välja
ut deltagare till residensen har vi ”Open Calls” i olika
internationella kulturforum, till vilka deltagarna fått
anmäla sitt intresse. En initierad jury väljer därefter ut
deltagarna till residenset, både utifrån professionalitet, kön och sociala förmågor. Artisterna i evenemangen har till viss del tagits från residensen men också
varit inbjudna.

Från toppen: Svea Schneider, Maximiliano Estudies, Anna Ádám, Hélène
Mourrier, Sheila Creevey

“Kultiveras kreativa bostäder (residens) tillåter främst två
saker: tid och utrymme för en konstnär att utöva sitt hantverk
... mellan någonstans och ingenstans”

Residensdeltagarna arbetar i fem steg:
1. Innovation/ Uppﬁnning
2. Research and development /
Forskning och utveckling
3. Preproduction / Förproduktion
4. Production / Produktion
5. Legacy / Arv

Under 2015 har vi skrivit en EU-ansökan som gäller
litteratur och dans tillsammans med liknande föreningar i Spanien, England och Irland, men vid årets slut
ännu inte fått svar.
Genom det internationella perspektivet i residensen
och evenemangen har värden som mångkultur, integration, yttrandefrihet och demokrati lyfts fram på
nya arenor och diskuterats mellan lokala, regionala,
nationella och internationella deltagare.

Klargöranden
Kultivera och ungdomskultur

Kärnaspekten är att barn måste involveras i kulturella
upplevelser i tidig ålder, i form av att bejaka eller
genomföra. Barn blir hela människor av kultur. De får
genom olika kulturella uttryck utveckla sin fantasi,
koncentrationsförmåga, sociala färdigheter, kritiskt
och icke-verbalt tänkande, och smak för nya upplevelser. Denna process är central i vår verksamhet.

Kultivera och etnisk och kulturell mångfald

En syfte är att koppla ﬂera kulturer, då detta bidrar
till etnisk och kulturell mångfald, i och med att ﬂer
erfarenheter och berättelser presenteras. Kultiveras
kärnaspekt är att alla människors har rätt att ta del av
kultur aktivt, oavsett etcnitet, livsåskådning, religion,
könstillhörighet/uttryck, sexualitet, funktionsnedsättning eller ålder. Vi vill vårda det gemensamma
Uppifrån: Seher Uysal, Gökçe Sandal, Gözde Robin, Eda Emirdağ,
Eda Gecikmez från Frihetsresidenset

Jag tycker att Kultivera står för extremt viktiga värden och att
vi, residenterna, känner oss delaktiga i ett större arbete, vilket
innebär att skapa kultur och att förstärka Tranås stad genom
kultur. / Resident

kulturarvet. Att främja kulturella värderingar, syftar
till att förbättra det gemensamma kulturarvet, och
genom utbyten och gemensamma projekt utvecklas
det långsiktiga samarbetet av gränsöverskridande
kulturer.

Kultivera och jämställdhet

Jämställdheten är en viktig ingrediens i kulturarbetet
och är en självklar grundprincip i vårt kulturarbete.
Många av de ramar och normer som gäller i vårt
nutida kulturella samhälle, och som visat sig inte
vara hållbara, är skapade av män. För att klara den
omställning som vi står inför måste vi arbeta för en
ökad jämställdhet i vårt samhälle. Vår målsättning
i verksamhetens alla aspekter är att sträva efter en
jämn könsfördelning.

Aktiviteter 2015

Kultivera fungerar som en paraplyorganisation för
verksamheter som handlar om litteratur, konst och
dans, därför strukturerar vi här verksamheten efter
dessa tre kulturgrenar.

Petra Stenvall, Julia Dahee Hong, Brian Questa, Bláithín Mac Donnel, Aya
Imamura (Ewa Kubiak ) från residens för samtidskonst

LITTERATUR
Litteraturcentrum Tranås

I april 2015 skapades Litteraturcentrum Tranås, vilka
samlar alla litterära företeelser som ﬁnns i Kultivera
och ska fungera som ett nätverk för att binda samman bygdens läsintresserade med författare. För
ändamålet byggdes en
hemsida,
litteraturcentrum.nu, där
verksamheten fortlöpande redovisas och där man kan se vad som litterärt
sett händer i bygden. Infrastrukturen hemsida är en
fördel då den är lättåtkomlig oavsett var man som
kulturkonsument beﬁnner sig.

Yeats International Literary Residency

Mellan den 18 september och 11 oktober genomfördes residenset Yeats International Literary Residency. Residenset döptes efter nobelpristagaren
W B Yeats eftersom det var 150 år sedan han föddes.
Deltagare i residenset var Mel Perry (Wales), Maria
McManus (Irland), Lucy Durneen (England), Inês
Lamperia (Portugal) och Nia Davies (Wales). Curator
var Dominic Williams från
University of Wales Trinity
Saint David.

Maria McManus, Inês Lamperia, Lucy Durneen, Mel Perry

Så här skriver Lucy
Durneen efter residenset:
“At the beginning of the
year I heard Munjed Al
Muderis and Cat Thao
Nguyen talking in Adelaide
about freedom and migration. ‘Home is where you
can be uncensored’, they

Med tanke på att det här bara var det andra litterära residenset
i Tranås är det fenomenalt att ha fått in över 100 ansökningar, många från prisvinnande författare, från 35 länder. Från
Uganda till USA, från Peru till Polen, från Indien till Iran. Det är
oerhört spännande! /Dominic Williams, curator för litteraturresidenset.

said, amongst other things. As 2015 draws towards to
a close I am thinking more and more about what this
means... Here in Tranås the concept of Hiraeth has been
pretty important to us. The idea of home, or a longing
for lost places to which we can’t, for whatever reason,
return. I’m lucky enough to be able to come back here
before too long... such freedom doesn’t belong to everyone and I’m aware of that more than ever, how I have
taken my passport for granted... But home... Home.
Thank you, my Alpha Sisters, and the Kraftwerket/Kultivera family for giving me a place to feel uncensored. It’s
been amazing.”

Yeats at the fringe: Internationell Ordfest Tranås

Mellan den 25 september och 4 oktober genomfördes “fringefestival” i Tranås, Yeats
at the Fringe: Internationell Ordfest
Tranås. Under tio dagar verkställdes 72
evenemang med 46 inbjudna artister
från 8 länder.
För första gången besöktes Tranås
av en ambassadör, Orla Óhanrahan
Irlands ambassadör i Sverige, som åkte
från Stockholm för att delta i hyllningen av W B Yeats: Yeats Night på Plan
B.

Irlands ambassadör Orla Óhanrahan, Dominic WIlliams

Holavedsgymnasiet ﬁck 20 besök
av internationella författare och
föreläsare, vilket var mycket uppskattat och fungerade som en injektion i
undervisningen och som en motivator
för eleverna att uppnå högre studier.

Mel Perry, Dominic WIlliams, Nia Davis

At the Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den
första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947
som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival.

Föreläsningarna om internationell fattigdom och
förtryck av kvinnor i Turkiet utfördes av professor Muhammad Samad från Banglades och Gürkan Ozturan
från universitetet i Istanbul.
Till evenemanget byggdes en hemsida:
atthefringe.org. (Ytterligare information om Yeats at
the Fringe ﬁnns på Litteraturcentrums hemsida, där
Kort rapport om Yeats at the Fringe: Internationell
Ordfest Tranås 2015 kan laddas ner.)

Wexford Opera Fringe Festival 2015

En avknoppning till Yeats at the Fringe i Tranås var
Wexford Opera Fringe Festival 2015 som anordnades i
walesiska Wexford tillsammans med de författare som
tidigare deltagit i Yeats International Literary Residency i Tranås. Dr Derek Coyle från Carlow College ledde
en paneldebatt och Yeats texter framfördes av deltagarna i fringefestivalen. Evenemanget sponsrades
av University of Wales Trinity Saint David.

Enskilda författarresidens

Connections AiR 2015 är en residensform som riktar
sig mot en enskild kulturutövare. Tanken är att hen
under en längre tid ska få utrymme att förfärdiga
något som påbörjats under ett första residens i
Tranås. Under 2015 har vi haft åtta kulturutövare i residens och storheten har varit att deras kulturutövande
har ﬂätats samman i verk som spänner över ﬂera
kulturella sfärer.

Jackie Hayden

Tre av dessa har varit författare. Kulturjournalisten
Jackie Hayden skrev klart sin bok “Bob Dylan´s
Celtic Odyssey”, poeten Anthony Jones hjälptes med
översättningen av sin debutbok “Episodes and Fragments” där ﬂera av dikterna har Tranås som motiv.
Han ledde också sex workshops och föreläsningar om

skrivande, punk och bipolär sjukdom. Fristadsförfattaren Zurab Rtveliashvili från Georgien förfärdigade
stommen till sin nya diktbok i Tranås. De internationella gästerna blev efter residenset omskrivna i
tidningar i hemlandet för vad de gjort i Tranås.

Populär Poesi

Tidskriften Populär Poesi har blivit en fristående del
av Litteraturcentrum och är stationerad i Tranås. En
av orsakerna till framgången med Yeats at the fringe
är tidskriftens spridningsområde och kontaktnät.
Under 2015 har tidskriften fått ett moderniserat utseende på webben och en ny formgivare för trycket.
Redaktionen består av fem medlemmar från Lund till
Täfteå och öppnar på ett pedagogiskt sätt för vem
som helst att prova på att skriva i tidskriftens olika
former. Läs mer på www.popularpoesi.se.

Anthony Jones

Ordet i Centrum

Tillsammans med Henry Bronett, Etnograﬁska museet och Matmekka anordnar Peter Nyberg, chefredaktör för Populär Poesi Ordet i Centrum. Vi bjuder in
människor som vi tycker är intressanta inom sfärerna
konst, poesi, författarskap, kunskap, dans, musik
och låter dem framträda under tio minuter. Bland
andra har poeten Anna Hallberg, konstnären Elisabeth Olsson Wallin, historikern Helene Lööw, poeten
Jenny Wrangborg, poeten Thomas Tidholm, poeten
Eva Runefelt, professor Peter Strang och (Clownen)
Manne af Klintberg besökt oss. Under 2015 har evenemanget genomförts sex gånger.

Zurab Rtveliashvili

Henry Bronett

Magnus Grehn

Ulrika Sätervik

Joakim Becker

Ping Li Strand

Pilsnerpoesi

Ungefär varannan månad har Pilsnerpoesi genomförts på Ban Thai. Grundtanken är att vem som helst
ska kunna komma in på krogen och ta ett glas öl (eller
alkoholfritt alternativ) och lyssna på uppläsningar
eller själv läsa upp ett stycke. Höjdpunkterna under
året var utan tvekan Anthony Jones boksläpp under
Yeats at the fringe då ﬂera etablerade författare fanns
på plats. Jackie Hayden, Zurab Rtveliashvili, Anthony
Jones och punkexperten Peter Johnson har under
året varit specialinbjudna artister till evenemangen.
Pilsnerpoesi har varit en bidragande faktor till att den
socialt fobiska Tranåspoeten Joakim Becker vågat
framträda i större sammanhang med sin poesi.

Passion for Words

Syftet med Passion for Words är att skapa ett material
som ska fungera i undervisningen genom att ﬁlma
intervjuer med författare och låta dem framträda.
Filmerna klipps därefter samman till halvtimmeslånga
avsnitt, vilka publiceras och marknadsförs på nätet.
Under 2015 har sex författarintervjuer ﬁlmats: Anthony Jones, Zurab Rtveliashvili, Lucy Durneen, Maria
McManus, Mel Perry och Inês Lamperia.

Förlagsarbete

Magnus Grehn förlag har under året gett ut Anthony
Jones debut i engelsk/svensk utgåva, vilket resulterat
i artiklar i hemlandet där residensen i Tranås lyfts fram
som förutsättningen för poetens bok.
Tillsammans med Iconau Books i Wales har Magnus
Grehn förlag givit ut Dylan Thomas Literary Residency
2014 års residensbok Write a poem about it i e-boksformat.

Under kvällen tittade vi på högklassig teater på Teater Jarmo. Det är
fascinerande att människor som inte arbetar med teater presterar så
bra. Under kvällen tog jag också farväl av människorna i Tranås och
tidigt på morgonen reste jag och Kristian till Malmö.
Muhammad Samad, president i National Poetry Council of Bangladesh

Förlaget har också givit ut Jackie Haydens Bob
Dylan´s Celtic Odyssey i e-boksformat tillsammans
med musikjournalistens förlag i Storbritannien.
En i Sverige tämligen ny form är så kallade ”bredsidor” (på engelska broadsides), vilka till formen är
en sida text på lite ﬁnare papper än de vanligare
boksidorna. Magnus Grehn förlag har under året givit
ut två bredsidor: En av Joakim Becker och en med
Frank Bergsten.
Författare i Sommenbygd är en serie författarporträtt
som samlar författare som har levt och verkat runt
sjön Sommen. Under 2015 publicerades den första
delen i serien, vilken innehåller 19 författare och
syftar till att förhöja människors medvetenhet om
bygdens litterära arv. Författarna Kjell Johansson,
Peter Nyberg och Leif Risberg har gjort tre framträdanden under vilka de har berättat om författarna.
Under 2016 förväntas nästa del i serien komma.

Ulla Winroth, Per Rydén, Göran Bergengren, Tord Ericsson, Kjell Johansson,
Peter Nyberg (personal på Kultivera), Leif Risberg

Författarturnéer

Mellan den 13 och 19 mars var den walesiska författaren och förlagsmannen Dominic
Williams i Sverige. Under ett par dagar
planerades litteraturresidenset i Tranås,
resten av tiden reste Williams mellan
Tranås, Nässjö, Jönköping, Uppsala och
Stockholm och framträdde med den
nya diktsamlingen Crëyr.
Mellan den 16 juni och den 14 juli var
Anthony Jones i residens och reste under en vecka mellan Tranås, Stockholm
och Uppsala med uppläsningar av sin
poesi.
Mellan den 2 till 29 mars var Jackie
Hayden i Tranås som resident. Han åkte
till Uppsala och pratade om sina böcker
och verksamheten som musikjournalist.

Under 2015 har residenter från Wales, Skottland, Turkiet, Frankrike,
México Tyskland, Sverige, Polen, Ungern, Irland, USA, Argentina, Portugal, Japan, Georgien och Canada varit i Tranås.

KONST
Connecting Creativity AiR 2015

Mellan den 1 augusti och den 6
september genomfördes Connecting
Creativity AiR 2015. Deltagare var Ewa
Kubiak (Polen), Aya Imamura (Tyskland/
Japan), Brian Questa (USA), Julia Dahee
Hong (Kanada), Bláithín Mac Donnel
(England) och Petra Stenvall (Sverige).
Ett resultat av konstresidenset var
konstboken Kiosk. Kiosken som åsyftas
och som avbildas i boken är den på

Julia Dahee Hong, Ewa Kubiak

Majorsplan i Tranås, vilken användes till
en konstutställning under residenset. Julia
Dahee Hong har exponerat boken vid London Art Book Fair, New York Art Book Fair,
Vancouver Art Book Fair, och URCA feira de
fotolivros in Rio de Janeiro in Brazil.

Enskilda konstresidens

Connections AiR 2015 är en residensform som riktar
sig mot en enskild kulturutövare. Tanken är att hen
under en längre tid ska få utrymme att förfärdiga
något som påbörjats under ett första residens i
Since Tranås, our “kiosk” artists book has been to the London Art Book
Fair, New York Art Book Fair, Vancouver Art Book Fair, and soon to the
URCA feira de fotolivros in Rio de Janeiro in Brazil! Thank you again
for all the support and I have to say that it is very exciting to see this
book travel the world... /Julia

Tranås. Under 2015 har vi haft åtta kulturutövare i residens och storheten har varit att deras kulturutövande
har ﬂätats samman i verk som spänner över ﬂera
kulturella sfärer. Två av dessa har varit konstnärer.
Karl Larsson Wallén ställde ut sina egensinniga Tranåsbilder på Eriksbergs museum.

Karl Larsson Wallén

Han initierade integrationsprojektet Din mat (dinmattrans.wordpress.com) i vilket tillagandet och ätandet
av måltider skapar gemenskap mellan folkgrupper
och asylsökande och infödda Tranåsbor. 2016 ﬁnns
långgående planer i Tranås kommun på att anställa
Karl Larsson Wallén för att låta honom utveckla sitt
integrationsprojekt.
Tillsammans med Magnus Grehn genomfördes också
Två män i en dambob, ett musikprojekt som integrerar kupletter med industriljud. Under sommaren spelade Två män i en dambob ﬂera gånger i Tranås och i
Västerås. Några av spelningarna ﬁnns på youtube.

Henrik Hedinge

Henrik Hedinge ﬁck tid att studera Herman Norrman
och Tranås ﬂora, vilken blivit del av projektet The
Flowers and Plants are Us
- As food and as cultural
symbols.
Henrik Hedinge var med
och skapade Trampolinpoesi, där deltagarna
läste en eller ﬂera dikter
och hoppade ner från
hopptornet i Hätte.

DANS
Dance Ignition Lab 2015

Mellan den 25 november och 9 december genomfördes Dance Ignition
Lab 2015. Deltagare
var Hélène Mourrier
(Frankrike), Anna Ádám
(Ungern), Svea Schneider
(Tyskland) och Maximiliano Estudies (Argentina).
Curatorer fungerade
Sheila Creevey som och
Cyntia Botello assistent.
Hélène Mourrier samarHélène Mourrier, Gürkan Özturan, Maximiliano Estudies, Anna Ádám, Svea
betade under residenset
Schneider med gäster
med Holavedsgymnasiets
HBTQ-grupp genom att
graﬁskt formge gruppens logotyp och göra en ﬂagga
till dem. Framför allt innebar samarbetet självförtroende och inspiration att fortsätta gruppens verksamhet.
Svea Schneider har riktat
workshops mot ﬂyktingar i Tranås under vilka
hon lärt dem att dansa.
Residensets deltagare
hade tillsammans en
workshop i rum 203 i
Jönköping som är ett
rum för konstprojekt inhyst på Jönköpings läns
museum.
Hélène Mourrier, Anna Ádám

Enskilda Dansresidens

Connections AiR 2015 är en residensform
som riktar sig mot en enskild kulturutövare. Tanken är att hen under en längre tid
ska få utrymme att förfärdiga något som
påbörjats under ett första residens i Tranås.
Under 2015 har vi haft åtta kulturutövare
i residens och storheten har varit att deras
kulturutövande har ﬂätats samman i verk
som spänner över ﬂera kulturella sfärer. Tre
av dessa har varit dansare.

Jamie Sturrock

Jamie Sturrock ägnade sig åt musik och
åt att knyta kontakter med regionen för
att genomföra det större projektet Water Ghost. Han
genomförde en egen föreställning på Plan B den 8 juli
och deltog i en av Två män i en dambobs spelningar
med gitarr. Tillsammans med nedanstående artister
ägnade Sturrock en del av residenset åt dans och
tillsammans med Fergus Byrne genomfördes den 9
juli projektet “Defer to the Symetri”, som under åtta
timmar fullbordades i stadshuset.
Fergus Byrne

Fergus Byrne genomförde tillsammans med Jamie
Sturrock “Defer to Symetri” och ägnade en stor del
av sitt residens tillsammans med Cyntia
Botello med att ﬁlma sin dans.
Cyntia Botello ägnade sitt residens åt att
tillsammans med Fergus Byrne ﬁlma sin
dans och höll den 17 juni en workshop
på Ryhov om att göra ﬁlm av sin dans.

Cyntia Botello

27 föreläsningar och evenemang var förlagda på skolan.

BLANDRESIDENS
Frihetsresidens/Asylum of Arts

Mellan den 16 oktober och 15 november genomfördes ett Frihetsresidens eller Asylum of Arts tillsammans med Svenska Institutet. Genom
att ta hit fem turkiska, kulturutövande
kvinnor i syfte att undersöka och
behandla förhållandet mellan Sverige
och Turkiet ville vi ge dem chansen
att fritt inspireras, uttrycka sig och att
Eda Emirdağ, Gözde Robin, Max Valentine, Gökçe Sandal, Eda
därigenom konkretisera och probGecikmez,
lematisera begrepp som demokrati
och yttrandefrihet. Gürkan Özturan
från Turkiet ledde de fem kvinnorna: Eda
Gecikmez, Seher Uysal, Eda Emirdağ,
Gökçe Sandal och Gözde Robin.
Seher Uysal arbetade under residenset
med ﬂyktingar och tecknade under en
workshop deras proﬁler på blad.
Deras verksamhet i Tranås samlades
under rubriken Alien Selfdisorder och
redovisades i Tranås bibliotek för alla
som var intresserade.

Gürkan Özturan

Utsikter för 2016

Ett tema för Kultivera kommer 2016 att vara integration. Inom alla inriktningar kommer vi att aktivt arbeta
i integrationsfrågor. Vi kommer också att arbeta närmare region Jönköpings kulturutvecklare, till exempel
genom att tillsammans skriva en EU-ansökan samt
arbeta mot England och Bulgarien. För att skapa en
tydligare struktur för besökare kommer alla verksamheter inom Kultivera samlas på samma webbsida.

LITTERATUR

Litteraturcentrums främsta uppgift är att utveckla
fringe-festivalen 2016 så att den får en bredare publik
och tydligt kopplas till integrationstematiken, det vill
säga blir relevant för alla människor som bor i Tranås.
Vi kommer också att fortsätta med andra evenemang,
som det nationellt intressanta Ordet i centrum och
lokala Pilsnerpoesi, men rikta in verksamheterna på
det övergripande temat integration.
Litteraturcentrum kommer att användas som en del
i integrationsprojektet Din mat under rubriken Din
berättelse.

KONST

Karl Larsson kommer att utveckla sitt integrationsarbete i Din mat.
Under 2016 kommer en curator, konstdoktor Seher
Uysal från Turkiet, att ﬁnnas med under konstresidenset för att styra arbetet mot högre professionalisering.
Vi kommer under året att få en konstpraktikant från
Minnesota.
Det är svårt att veta hur kulturresidensen kommer att påverka i den meningen
att de kommer att ha långsiktiga eﬀekter och allt inte är möjligt att överblicka
från det här perspektivet eller den här tidpunkten. Vad jag känner är… att jag
har kommit hem, jag är säkrare på mig själv som författare och performer: jag
förkroppsligar rollerna nu, de är jag. Jag vet att det är den jag är och det här är
vad jag gör. Det är ingen struntsak. Jag hänger mig åt det här, obeaktat vad som
kommer att hända. /Resident

DANS

Kultiveras Dance LAB kommer att samarbeta med region Jönköping på så sätt att det ska ﬁnnas chans att
genomföra workshops eller föreställningar i Vandalorum, Nässjö konsthall eller rum 203 i Jönköping.
Under året kommer verksamheten Dance LAB att
byggas upp på liknande preferenser som litteraturcentrum. Även dansen kommer att användas
som ett redskap för att integrera ﬂyktingar, som en
avknoppning från Din mat under beteckningen Din
dans.

RESIDENS
Januari-december: Connections AiR (Enskilda
residens)
Mars: Dance Inhouse Kultivera React (Dansresidens som köps in från Region Jönköping)
Maj: Connecting Creativity AiR (Konstresidens)
September: International Literary Residency
(Litteraturresidens)
November: Asylum of Arts (Frihetsresidens)
November-december: Dance Ignition Lab
(Dansresidens)

Kultivera var involverad i18 veckors konstutställningar under 2015

Personal

Under 2015 har följande personer jobbat på Kultivera:

Colm Ó Ciarnain

Projekt- och verksamhetsutvecklare

Peter Nyberg

Litteraturkoordinator

Britta Thurfjell

Projektkoordinator, webb/markandsmaterial och
kassör

Elisabeth Linderfalk

Ekonomiassistent

Britta Thurfjell, Colm Ó Ciarnain

Vi ﬁnns i Kraftverket som ägs av Studiefrämjandet. Där har vi kontor,
studios, gemensamma utrymmen och boende.

Några händelser under 2015

Över 118 olika evenemang var Kultivera med att anordna under 2015.

STIGA
Utanför Stiga
Tänker jag på vinterns regniga dagar
Och ändlösa bordtennismatcher
Över köksbordet
Delade av ett åtdraget nät
Förenade av viljan att vinna
Vi spelade fem till tjugoett
Och sedan till tjugoett igen
Förlorade i spelets rytm
Köksklockans tickande
Hördes inte över t-tock, t-tock
Bollen träﬀade först rack sedan bord
Tills poängen var förlorad och vunnen
Till tjugoett, till tjugoett
Spela och pausa och sedan igen
Våra dansande fötter i duett
Ända fram till tjugoett
Forehand, backhand, blockering
Toppskruv, bakåtskruv, vänsterskruv, högerskruv, block
T-tock, t-tock, t-tock, t-tock
Köksklockan rörde sig tills
Pappa skrek: ”Fika”
Det drar mig bort från dagdrömmarna tillika
Står jag framför Stiga
Ur Anthony Jones diktsamling “Episodes and Fragments”
översatt av Peter Nyberg

“Vi tacksamma för stöd från Studiefrämjandet, Region Jönköping, Tranås kommun, Svenska
Akademien, Kulturrådet, Svenska institutet, Tranås energi med ﬂera.”

Västra Järnvägsgatan 13
573 41 Tranås
arts@kultivera.nu

