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Äntligen värmer solen och en och annan snödroppe
blommar vid husväggen. Det nya kulturåret har startat med
ny konstutställning i konstgalleriet på Bruket i Hälleforsnäs, 
med sportlovsaktiviteter i samarbetet med biblioteket samt
med samtal på flera olika orter där vi med fokus på kultur
och turism pratar utveckling tillsammans. 
Nedan följer några exempel på framgångar från 2022:

Kulturenheten:
- har producerat och bidragit till 86 konst- och
kulturhändelser i Flens kommun.
 - har efter flytt till Lästenhuset påbörjat etableringen av en
ny central kulturarena i Flens stad.
- har startat ett långsiktigt samarbete med Flens gymnasium
för att engagera fler unga och påvisa möjligheter inom
kulturområdet.
- har genom ny förvaringsmöjlighet av kommunens
konstinnehav säkrat dess värde.
- har bidragit till ca 30 arbetstillfällen för konstnärer och
kulturaktörer.

Kulturvåren är här!
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Vårens musikal-
föreställning får liv



A K T U E L L T
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Fritidsgårdarna i Flens kommun har börjat använda en app
som heter " Ungdomsappen " ett verktyg som hjälper oss
fritidsledare tillsammans med andra verksamheter som
Biblioteket, Kulturenheten och Kulturskolan att lättare få ut
information och nå ungdomarna i kommunen. 
Tillsammans kan vi skapa en tryggare, mer delaktig och
meningsfull fritid för alla barn och ungdomar i vår kommun. 

Vi startade i september 2022 och idag har vi 502 registrerade
ungdomar i Flens kommun. 

En ny app för ungdomar

Årets Folk och kultur gick av stapeln i
början av februari och Kultureheten
och Biblioteket var på plats. 
Konventet är en perfekt mötesplats för
att inta inspiration, kunskap, bygga
nätverk och ger en möjlighet till att
känna av hur det är med Sveriges
kulturliv. Efter två intensiva dagar
kände vi oss proppade med nya idéer
och bekantskaper. 

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent.
Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i
Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas
Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen
Kulturlyftet.

Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna
kommun och Region Sörmland. 
Som plattform för inspiration, upplevelser och lärande
skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa
arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet,
politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och
landets 21 regioner. 
Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar
Folk och Kultur ett digert program av professionella
konstnärliga föreställningar och upplevelser. 

Tillsammans skapar vi Sveriges ledande konvent och
mötesplats där konstens och kulturens betydelse i
demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.

OM

Speeddejt för arrangörer och scenkonstnärer
Arrangerar du konserter, teaterföreställningar eller annan scenkonst? Eller är du artist
eller scenkonstproducent? Fredagen den 3 mars kopplar vi ihop scenkonstnärer med
arrangörer i en digital speeddejting.
Vi har arrangerat digital speeddejting för kulturaktörer ett antal gånger och den här
gången testar vi att vända oss särskilt till arrangörer (med eller utan egen scen) och
skapare av scenkonst i Sörmland som exempelvis musiker, teaterensembler och
dansproduktioner skulle ha intresse att knyta kontakter med varandra.
 
Tiden är fredagen den 3 mars 08:30-09:30, platsen Zoom och du anmäler dig genom
att mejla oss på kulturkluster@regionsormland.se senast torsdag den 2 mars kl 12

https://www.lansteatrarna.se/
https://regionalmusikisverige.se/
https://lansmuseerna.se/
https://regionsormland.bmc.nu/Modules/Newsletter/Public/Link.ashx?LinkId=867&Email=inger.karlsson@edu.flen.se&RecipientId=63574&NewsletterGuid=ffd6bb7c-832b-40d6-a4da-35506c9424eb
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Biblioteket vinner priset Kommunchefens innovationspris för
satsningen på BiblioTek där digitala verktyg blir en del av
vardagen.

Biblioteket har tagit stora utvecklingssteg genom att integrera digitala
verktyg i sin verksamhet och ligger idag i framkant i såväl Sörmland
som Sverige vilket bidrar till att stärka bilden av Flens kommun.
Biblioteket har på ett mycket förtjänstfullt sätt tagit till sig av ny
digital teknik och skapat ett unikt koncept. BiblioTek erbjuder idag en
utökad upplevelse och lärande på biblioteket för kommunens
medborgare och bidrar till att skapa en attraktiv kommun.

Så lyder motiveringen till att biblioteket blir den första
verksamheten att ta emot kommunchefens innovationspris. 
På fredagens chefsdag tog bibliotekschefen Ranka Klincov emot
priset. För sitt framgångsrika utvecklingsarbete tilldelas
verksamheten 50 000 kronor för att använda till aktiviteter för
medarbetarna i verksamheten som bidrar till såväl ökad trivsel
som kompetens i Flens kommun.

Vi säger stort grattis till biblioteket!

Gratu
lerar

!

Årets kulturstipendiat, Örjan Boberg

Örjan gör sen många år ovärderliga insatser
för Kolhusteatern i olika funktioner bakom
och på scenen. Scenmästare, dekorbygge,
sång, dans och talroller i ensemblen; intet är
honom främmande. Alltid positiv och
beredd att rycka in när så behövs tar han sig
också tid att formulera konstruktiva förslag
för att ständigt förbättra Kolhusteatern. Att
han dessutom håller i Gammeldags
marknad i Malmköping kan bara förstärka
hans kandidatur. 

Gratulerar!

2022 års Kulturstipendie 
tilldelas Örjan Boberg

Kommunchefens innovationspris 2022 går till Flens Bibliotek

Kommunchef Håkan Bergsten delar ut 
innovationspriset till bibliotekschef Ranka Klincov



Planering av årets Summercamp är igång.
Upplägget blir liknande som förra året med
aktiviteter inom idrott, friluftsliv och kultur
för barn i åldern 8-12 och de leds av
ungdomar som utbildat sig under två veckor
innan. Den stora förändringen blir att vi gör
det tillgängligt för fler deltagare och målet är
att ta emot alla som vill,  samt att kunna
erbjuda ett separat Kultur- och naturcamp.  
Förra året var det 405 barn (!) som ville vara
med och det antalet finns med i årets
upplägg, organisation samt
aktivitetsplanering med schema för alla
barngrupper.

Workshop för
kommunens föreningar

Nyheter kring föreningslivet
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Under våren kommer vi bjuda in alla
föreningar till work-shops med olika teman.
Upplägget är fyra kvällsträffar som inleds
med en föreläsning och sedan tar
gruppdiskussioner vid.
Tanken är att föreningarna ska utveckla
varandra utifrån sina egna erfarenheter och
lärdomar. Det kan till exempel handla om:
organisation, 
rekrytering, 
ideellt arbete/föräldrar/ledare,
styrelse/arbetsgrupper, 
sponsring/bidrag, 
samarbeten med mera.

Som fortsättning på detta kommer vi i höst
bjuda in till en STUA-utbildning (Sörmlands
Turistutveckling AB) med fokus på möjlig
idrotts-/kulturturism och utveckling.

Summercamp kommer tillbaka

Både vårens och höstens insatser som
nämns här är finansierade på olika sätt
via externa bidrag med
förvaltnings-/enhetsöverskridande medel.
Detta belyser än en gång vad man kan
uppnå via samarbeten då föreningslivet
kan  behöva hitta nya intäktsformer .
Målet med allt detta är nämligen någon
form av "mini-OS" med idrott och kultur
för barn/ungdomar under sommaren
2024 arrangerat av flera föreningar i
kommunen.

Kurs: Hitta pengarna!
Tillsammans med Sörmlands Länsbildningsförbund och
frilansskribenten och projektledaren Johan Eriksson
arrangerar Kulturkluster Sörmland en kostnadsfri
heldagskurs om att hitta och söka pengar till verksamhet
och projekt. Kursen riktar sig till alla som är verksamma
inom kultursektorn – kulturföreningar, studieförbund,
hembygdsföreningar, enskilda kulturutövare och
kulturföretagare.

Kursen hålls på tre platser i Sörmland: Nyköping 14/3,
Flen 22/3 och Eskilstuna 30/3. Den 28/4 hålls en återträff
för deltagarna där man har möjlighet att ställa fler frågor
och bolla ansökningstexter. Sista anmälningsdatum: 
3 mars, anmälan via kulturkluster.se
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K O N S T E N

Pågående utställning: Renato Olivares, 
18 februari - 18 mars 

Olivares är född i Chile och är uppvuxen i
Afrika, Sydamerika och Europa. Han är utbildad
på Kungliga konsthögskolan i Bryssel och driver
konstgalleri i Stockholm. Verken som visas i
Hälleforsnäs kan beskrivas som
tredimensionella, abstrakta altartavlor
inspirerade av animalisk religion och
ceremoniell konst. 
Lördagen den 18 februari bjöd Kulturenheten
tillsammans med konstnären in till vernissage
för utställningen.

Konstgalleriet på Bruket i Hälleforsnäs

Verk av Renato Olivares

Kommande utställning: 25 mars -27 maj

Peter och Helena Lagerqvist Kuoljok

Sound of Power - Strandlös Strand 2.0

Stora sjöfallet_en blek kopia av mig själv
Verk av  Helena Lagerqvist Kuoljok,

Sommarens utställning: 10 juni - 26 augusti

Nils Lagergren, "Ghost ships" 

En utställning om tidens gång och naturens

förvandlande kraft.

Verk av Nils Landgren

I sitt konstprojekt Ghost Fleet undersöker konstnären Nils
Lagergren begrepp som tid, förfall och förvandling och
använder Tiden och Naturen som medkonstnärer. Han
bygger små fartyg som han sänker i en vik i Stockholms
skärgård, där de sen på tre meters djup får förvandlas till
skeppsvrak. Denna långsamma konstprocess kan ta mellan
1-4 år innan vraken bärgas och färdigställs som
Spökskepps-skulpturer. 
Själva processen blir en del av det färdiga konstverket och
i undervattensfotografier från vrakplatserna får vi en
skymt av deras resa mot att förvandlas till något större än
vad de ursprungligen var. Lagergrens spökskepp är inte
modeller av skeppsvrak. De är verkliga skeppsvrak – om
än små - och har laddats med sina egna unika
levnadshistorier under sin resa mot pånyttfödelse.

"Jag har utvecklat mitt konstnärskap som textil
konsthantverkare för att berätta historier. Det gör jag
genom stickning, virkning, tovning eller sömnad. I mitt
skapande har jag två spår – dels är det nyskapande
eller traditionell slöjd med rötter i den samiska
kulturen. Det andra spåret är broderi där jag med hjälp
av stygn skapar bildberättelser om vår nutid, eller det
förgångna."



Kommande utställning: 6 mars - 25 mars
Staffan Eriksson, måleri
Vernissage under bibliotekets öppettider 11 mars

Är du bosatt i Flens kommun och vill ställa ut i gallerirummet? 
Kontakta lina.karjel@flen.se

Gallerirummet på Flens bibliotek
Vårvinterns utställning med Mariya Petrenko
avslutades med en workshop där Mariya visade
upp sina fantastiska tekniker och lärde ut hur
man med enkla metoder kan skapa vackra
konstverk.
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Under våren ges fyra möjligheter att möta hantverk och
konstnärskap utifrån olika perspektiv.
Gemensamt är behovet av att skapa och berätta - att
hitta sin egen röst och sitt personliga uttryck.

Lördag 25 mars kl 11.00-15.00, 
Konstgalleriet, Bruket, Hälleforsnäs.
Vernissage med Helena och Peter Lagerqvist Kuoljok

Lördag 15 april kl 13.00, Konstgalleriet, Bruket,
Hälleforsnäs
Föreläsning med Helena Kuoljok 
"Helenas resa - från Hälleforsnäs till Jokkmokk"

Tips!
Torsdag 20 april kl 13.30-15.30, 
Hörsalen, Flens bibliotek
Lekfull broderiworkshop med slöjdkonsulent Fia
Lindblom, från Sörmlands museum 
"Utforska ditt eget uttryck"

Lördag 6 maj kl 13.00-14.00 
Konstgalleriet, Bruket, Hälleforsnäs
Kerstin Neumüller “Att leva på slöjden - min hobby blev
mitt jobb” 

Kerstin Neumüller

Det sägs att det inte går att leva på slöjd,

och Kerstin Neumüller hade gett upp

tanken efter många års försök. Men

plötsligt lärde hon sig en ny teknik av en

slump - och med den kom efterfrågan på

hennes hantverk! 

Sen tre år tillbaka lever hon nu på sitt

hantverk - På ett eller annat sätt. Under

sin föreläsning kommer hon berätta om

hur hon jobbar i sitt företag och vad

hennes hantverk egentligen har

gemensamt med födelsedagskalas. 



Författarsamtal
Bibliotekets Markus Hultcrantz
och författaren/litteraturkritikern
Erik Bergqvist möts i ett samtal
om boken "Den dagen den
sorgen" av Jesper Larsson,
Sörmlands kulturstipendiat 2022.
Samtalet Livesänds via
Litteraturutveckling Sörmland
och kommer att finnas
tillgängligt via Flens biblioteks
hemsida och sociala medier i
efterhand. 

 

14
mars

Internationella Poesidagen

Lunchpoesi i Galleriet på Flens
bibliotek. Kom och läs din favoritdikt
eller lyssna på andras.
Markus från biblioteket bistår med
egna uppläsningar och uppläsningar
av den blyges favoriter.

21
mars

Poetry Slam

Flens bibliotek anordnar i
samarbete med Studiefrämjandet
två deltävlingar i Poetry Slam SM
med Riksfinal i Uppsala i maj.
Vinnarna som utses av publiken går
direkt till Länsfinalen den 26/4 på
Sörmlands Museum i Nyköping.

 

17
april

B I B L I O T E K E T  I  V Å R
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Under våren kommer det att flöda av aktiviteter på biblioteken i
Flens kommun. Här tipsar vi om några aktiviteter. 

Mer info och hela programmet hittar du på: bibliotek.flen.se 

 
Stipendiekonsert 5 majBlåskonsert 22 majAvslutningskonsert 24 maj 

 

K U L T U R S K O L A N

Kulturskolan håller i skrivande stund på med vårens planering av konserter och
framträdanden. Här kommer ett axplock av datum. Mer information kommer inom kort.

Sångko
nsert 

i Hylting
e kyr

ka 

25 ap
ril



konstgalleri_bruket
kulturenhetenflen

Kulturenheten Flen
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Redaktion: 
Kulturenheten Flens kommun 

kultur@edu.flen.se / 0157-43 02 25

Vill du bli ny prenumerant eller
borttagen från detta nyhetsbrev?

Maila till kultur@edu.flen.se 

Musikalen SHREK
När försommaren står i blom presenterar vi vår
årliga musikal, ett av våra största evenemang
under året, som vi är mycket stolta över!
Musikalen är skriven av Jeanine Tesori och David
Lindsay-Abaire, i svensk översättning av Calle
Norlen. Den handlar om träsktrollet Shrek som
lämnar sitt barndomshem och möter Åsnan och
alla de andra sagofigurerna och till slut sitt hjärtas
trolldam Fiona. Musikalensemblen är i full färd
med att studera in materialet; manus, sånger och
koreografi. Musikalbandet repar in repertoaren
och bild-, slöjd- och musikalelever skapar
rekvisita och scenografi. 
Premiär för skolorna är den 29 maj och spelas
under hela vecka 22, med två offentliga
föreställningar i aulan på Bildningscentrum
Stenhammar. 2 juni kl 19.00 och 3 juni kl 15.00

Music studio create
Tycker du om att skriva låtar? Vill du förvandla
din idé till en färdiginspelad låt? Här får du jobba
kreativt och skapa musik tillsammans med lärare. 
Din idé blir grunden till ett magnifikt slutresultat.
Du jobbar med egna låtar samt spelar in
materialet i kulturskolans professionella studio.
Du får hjälp med komponerande, inspelning,
ackompanjemang och mixning av våra
meriterade lärare för att ge din låt ett perfekt
sound.
Här arbetar vi med alla genrer: pop, rock, hiphop,
soul, R’n’B, elektronisk dansmusik och mycket
mer. Kursen är på tisdagar 19.00-20.30, 
ålder 15-22 år.

Nästa nummer av Kulturnytt kommer innan sommaren - missa inte det!
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