
Open call till – Kulturens roll i stadsutvecklingen 
Information in English

Art Inside Out erbjuder tre veckors residens i vackra Varberg med boende, material,  
lokaler och ekonomisk ersättning enligt KRO:s rekommendation, under tiden 9–29 maj 
2016. Det är en möjlighet att arbeta tillsammans med kulturaktörer från olika länder och få 
vara med och påverka stadens utveckling.

Ett unikt tillfälle att ansöka om att delta i ett residens med professionella aktörer från 
olika discipliner inom kulturområdet, exempelvis bild- och formkonstnärer, arkitekter och landskapsarkitekter, 
trädgårdsdesigners, ljus- och ljuddesigners, musiker, filmare, matkreatörer, performancekonstnärer, dansare och 
skådespelare. 

Art Inside Out erbjuder sex kulturaktörer att under tre veckors residens skapa tillsammans. Syftet med residenset 
är att genom kreativa uttryck och metoder skapa gestaltningar och mötesplatser som genererar dialoger, idéer 
och synliggör utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling. Fokus ligger på den skapande 
processen. Målet är att kulturresidenset ska ge kreativa underlag för en stadsdelsutveckling med hållbarhet och 
tillgänglighet och för en livsmiljö som ger trygghet och god balans mellan boende, arbete, service, fritid och 
kultur för alla åldrar.

En ny stadsdel i Varberg
Varberg ligger vid Hallandskusten. Staden är under omvandling och har som vision att bli västkustens kreativa 
mittpunkt. En helt ny stadsdel, Västerport, är tänkt att växa fram i det nuvarande hamnområdet fram till 2025. 

Residenset ska använda och ta såväl gömda som kända platser i anspråk och locka till sinnesupplevelser, lekfull-
het och fysiska aktiviteter. Kulturaktörerna ska utnyttja de förutsättningar som finns genom markytor som strand 
och park, luft, ljud, ljus, vatten, gångstråk, gator, befintliga byggnader och öppna ytor som finns i området idag.

Residenset kommer att tillhandahålla arbetslokaler, som är anpassade efter gruppens sammansättning.

En erfaren processledare som stöd
Under de tre veckorna kommer en erfaren processledare att vara med och stötta den kreativa processen. Tanken 
är att denna person ska hjälpa gruppen av kulturaktörer att arbeta tillsammans och bistå med ett öga utifrån. 

Seminarium som kick off för residensprojektet
Den 23 november 2015 hålls ett inledande seminarium i Varberg, dit svenska och europiska experter inom stads-
planering bjudits in för att tala. Dagen efter seminariet guidas residensets deltagare tillsammans med process-
ledaren runt i den framväxande stadsdelen Västerport. Under denna dag samlas man också för att diskutera de 
kommande uppgifterna för att förbereda sig inför residenset i maj. Att delta i seminariet och aktiviteterna dagen 
efter är obligatoriskt och en förutsättning för att man ska kunna delta i residenset. Resor och boende ingår och 
bekostas av Art Inside Out.

Ansök senast 30 augusti
Ansökan görs via ansökningsformuläret i länken HÄR. Behörig sökande ska ha adekvat utbildning och gärna 
något års erfarenhet av verksamhet inom det egna fältet. Det är möjligt att bifoga tre digitala prov på det egna 
arbetet från de senaste åren. 

När ansökningstiden gått ut sker ett urval. Beslut meddelas i början av oktober 2015. De som väljs ut till residen-
set får sedan mer praktisk information. 

Art Inside Out
Art Inside Out är en ny institution för professionellt kulturskapande och kulturutveckling som bygger på residens. 
Institutionen startar sin verksamhet 2016 och drivs av de halländska kommunerna och Region Halland i nära 
samverkan.

Kontakta Art Inside Out för mer information 
Frågor kring residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen kan ställas till  
Katarina Karlsson, kulturproducent Kultur i Halland, telefon +46 (0)722 38 62 88, 
e-post katarina.karlsson@regionhalland.se  
eller Ingemar Arnesson, kulturchef Varbergs kommun,  
telefon +46 (0)340 882 50, e-post ingemar.arnesson@varberg.se

 

http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/vara-arbetsomraden/art-inside-out/open-call-kulturens-roll-i-stadsutvecklingen/
http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/vara-arbetsomraden/art-inside-out/open-call-for-the-role-of-culture-in-urban-development-residency/

